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     ATA DA 4ª  REUNIÃO  ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ  GUANDU - 1 

2007. 2 
 3 
Aos sete dias do mês de dezembro de 2007, às 10h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 4 
Rios Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 4ª Reunião Ordinária do 5 
Plenário de 2007, na sala 02 do prédio da Prefeitura Universitária da Universidade Federal Rural do 6 
Rio de Janeiro - UFRuralRJ, localizado na BR 465, km 07, Município de Seropédica, tendo como 7 
sugestão de pauta os seguintes assuntos: 1) apreciação da minuta da ata referente a  3ª Reunião 8 
Ordinária do Plenário de 2007; 2) apresentação do Projeto de micro-Bacias – Secretaria de Estado 9 
de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento; 3) assuntos abordados nas reuniões de Diretoria; 4) 10 
relatório das Câmaras Técnicas; 5) aprovação das minutas de Resoluções nº 22  que “Dispõe sobre 11 
as diretrizes para elaboração do edital,  referente a elaboração e execução de projetos de educação 12 
ambiental”, nº 24 que “ Dispõe sobre critérios básicos para elaboração de edital,  para execução de 13 
estudos hidrogeológicos e para monitoramento da Qualidade das Águas na área de abrangência do 14 
Comitê Guandu” e  nº 25 que “ Dispõe sobre o calendário de reuniões ordinárias do Plenário de 15 
2008”; 6) assuntos gerais. Estavam presentes  28 membros do Comitê, entre titulares e suplentes, 16 
sendo 24 votantes, a saber: representando a Sociedade Civil - Friedrich Herms (UERJ), Diretor 17 
Geral do Comitê Guandu; Décio Tubbs Filho (UFRuralRJ); Jorge Maia (FAMERJ); Renata Célia 18 
Lopes Corrêa ( Entidade Ambientalista Onda Verde – por procuração); Santiago Valentim ( CRBio 19 
2 – por procuração);  Gisele Barbosa (ABAS); Gilson Freire ( SINTSAMA-RJ); representando os 20 
usuários – Antonio César Aragão ( Petrobrás/REDUC), Secretário Executivo do Comitê Guandu; 21 
Julio César Antunes (CEDAE); Leila Heizer  (CEDAE); Leonardo São Paulo Sambaquy 22 
( GERDAU/COSIGUA); Abílio Faia (FCC); Maria Ivonete da Silva (FAERJ); José Augusto dos 23 
Prazeres (SFE/ELETROBOLT - por procuração); João Leonardo da Silva Sooito ( FURNAS); 24 
Paulo Diniz de Oliveira ( ONS); representando o Governo Municipal - Evandro Batista (Prefeitura 25 
Municipal de Rio Claro); Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de Piraí); Paulo César Soares 26 
(Prefeitura Municipal de Queimados); Edson  Mendonça (Prefeitura Municipal da Cidade do RJ); 27 
representando o Governo do Estado – Fátima Casarim (SERLA); Jurema Oliveira (FEEMA – por 28 
procuração); Luiz Gomes Carvalho ( DRM – por procuração) e representando o Governo Federal – 29 
Dalson William Chain ( IBAMA - Superintendência do Rio de Janeiro). Participaram 14 30 
convidados (lista em anexo). O Secretário Executivo, Antonio Aragão, iniciou a reunião às 31 
10h:00min agradecendo a presença do Vice-Presidente da SERLA Drº. Luiz Firmino. Fez a leitura 32 
da pauta da reunião a qual já havia sido enviada anteriormente, por e-mail a todos os membros. O 33 
Secretário Executivo questionou se havia necessidade de fazer a leitura da minuta da ata referente a 34 
3ª reunião ordinária pois a mesma foi enviada com antecedência para contribuições. Todos 35 
mencionaram estar de acordo com o exposto na minuta de ata da 3ª reunião ordinária a qual  foi 36 
aprovada por unanimidade. O Secretário Executivo convidou o Superintendente de 37 
Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e 38 
Abastecimento – SEAPPA, Srº. Nelson Teixeira, para apresentar o projeto de Micro-Bacias. 39 
Iniciando sua apresentação informou que trata-se de um projeto participativo com monitoramento 40 
realizado na exutória da bacia, foi abordado sua importância, metodologia, fluxograma resumido do 41 
planejamento participativo, explicou  como é realizado o mapeamento da micro-bacias, e ainda as 42 
ações para capacitação dos agricultores com  apoio a produção e comercialização. Informou 43 
também sobre os demais projetos em curso na SEAPPA e os recursos envolvidos, deixou endereço, 44 
telefones e e-mail para contato, Alameda São Boa Ventura, 770, Fonseca, Niterói, telefone 2625-45 
8184, microbacias@agicultura.rj.gov.br , www.microbacias.rj.gov.br. O Diretor Geral, Friedrich 46 
Herms, agradeceu a exposição e informou aos membros que o Conselho Estadual direcionou este 47 
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projeto aos Comitês de Bacia e que será discutido nas Câmaras Técnicas para definir um projeto 48 
para o Comitê Guandu. O Diretor Geral fez um resumo sobre as ações realizadas no ano de 2007 e 49 
comentou que na 1ª reunião ordinária do ano de 2008 será realizado uma apresentação formal. 50 
Friedrich Herms informou que o termo aditivo ao convênio SERLA  - FAPUR, com intervêniencia 51 
do Comitê Guandu, foi depositado pela SERLA e tem como  objetivo realizar oficinas para 52 
apresentar e promover ações do Plano de Bacia nos municípios incentivando a execução de ações e 53 
projetos. Destacou que é importante aos municípios conhecerem o Plano de Bacia para que as ações 54 
desenvolvidas possam estar de acordo com o mesmo. O Diretor ainda informou sobre o andamento 55 
do projeto Replanta Guandu cujo patrocínio é da Petrobrás, CSN e VALE. Apresentou o vídeo de 56 
inauguração do projeto e destacou que a meta é realizar o plantio de 400 mil mudas até março de 57 
2008. A palavra foi passada para Drº. Luiz Firmino, Vice-presidente da SERLA, que parabenizou o 58 
Comitê e afirmou que a participação do órgão gestor será cada vez mais atuante. O Secretário 59 
Executivo, Antonio Aragão, solicitou que os coordenadores das Câmaras Técnicas apresentassem 60 
um breve resumo das atividades desenvolvidas durante o ano de 2007. Jurema Oliveira, 61 
coordenadora da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão informou que houve quorum em todas 62 
as reuniões e destacou os principais assuntos abordados tais como: estudo para criação de agência 63 
de bacia, revisão do regimento interno do Comitê , contribuições as  minutas de resoluções 64 
necessárias ao Comitê , etc. O Coordenador da Câmara Técnica de Ciência, Tecnologia e Educação, 65 
Prof. Martim,  ressaltou que a Câmara também fez contribuições as minutas de resoluções e definiu 66 
diretrizes para aplicação dos recursos destinados a Educação Ambiental. O Coordenador da Câmara 67 
Técnica de Assuntos Legais e Institucionais, Denner, não pode comparecer mas encaminhou, por e-68 
mail, um breve relato o qual foi lido pelo Secretário Executivo destacando que foram realizadas 69 
contribuições para a elaboração das  resoluções e também ao regimento interno existente. O 70 
Coordenador da Câmara Técnica de Estudos e Projetos citou os principais assuntos abordados: a 71 
elaboração do edital para o  Projeto de águas subterrâneas, Diagnóstico e análise das causas do 72 
comprometimento da qualidade ambiental do Reservatório de Lajes, pela contribuição hídrica do 73 
desvio Tocos – Lajes; elaboração das minutas dos Termos de Referência para Estudos 74 
Hidrogeológicos na Bacia do Rio Guandu e para o Monitoramento para Qualidade da Água do Rio 75 
Piraí a Montante do Túnel de Tocos. Acrescentou que foi apresentado a Câmara o Projeto da 76 
Pequena Central Hidrelétrica de Paracambi. José Governo solicitou a palavra e parabenizou os 77 
membros das Câmaras. Acrescentou que o Comitê precisa de suporte técnico de advogados para 78 
alguns assuntos e ainda enfatizou que os representantes dos usuários precisam participar mais das 79 
reuniões. O Diretor Geral informou que a numeração da Minuta de Resolução nº 22, referente aos 80 
projetos de educação ambiental, será alterada para número 23 e que a ultima resolução aprovada na 81 
3ª reunião ordinária, referente ao edital do projeto Observatório da Bacia receberá o número 22. O 82 
Secretário Executivo, Antonio Aragão, fez a leitura da Minuta de  Resolução nº 23 que “Dispõe 83 
sobre as diretrizes para elaboração do edital,  referente a elaboração e execução de projetos de 84 
educação ambiental”, aprovada por unanimidade, nº 24 que “ Dispõe sobre critérios básicos para 85 
elaboração de edital,  pra a execução de estudos hidrogeológicos e para monitoramento da 86 
Qualidade das Águas na área de abrangência do Comitê Guandu”,  questionou se seria necessário 87 
fazer a leitura do anexo desta Resolução, pois foi enviado por e-mail a todos com antecedência, 88 
todos os membros presente informaram não ser necessário e aprovaram a Resolução por 89 
unanimidade, aprovaram também a Resolução nº 25 que “ Dispõe sobre o calendário de reuniões 90 
ordinárias do Plenário de 2008”. O Secretário Executivo passou então aos assuntos gerais e Décio 91 
Tubbs  fez um comentário sobre o aterro sanitário de Seropédica e acrescentou que este assunto será 92 
abordado nas reuniões de Câmara do Comitê. O Diretor Geral apresentou o Srº. William Weber 93 
como sendo o editor responsável pelo Jornal do Comitê. Foi realizada a distribuição da 1ª edição. 94 
Solicitou aos membros o compartilhamento de mala direta para facilitar a entrega do jornal que será 95 
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realizada por correio. Informou ainda que o Comitê já possui um banco de dados com 2.273 96 
endereços de instituições que receberão os jornais tais como: escolas, prefeituras, associações de 97 
moradores, organizações não governamentais, Câmara de Vereadores dos municípios da área de 98 
atuação do Comitê, universidades, empresas, industrias, etc; mencionou  que espera-se alcançar 99 
integração entre todos os envolvidos com a bacia. Marcia Lopes solicitou em nome do professor 100 
Adacto Ottoni que a CEDAE fizesse uma apresentação do projeto de  transposição do Rio Guandu 101 
em reunião de plenária. Julio Cesar, representante da CEDAE, informou que pode ser marcada uma 102 
data para atender a solicitação. Gilson Freire informou que dia 15 de dezembro será realizada a 103 
Conferência Regional no SESI. O Diretor Geral desejou Feliz 2008 e  convidou a todos para a 104 
confraternização, festa americana, que será realizada dia 11 de janeiro de 2008. Questionou se 105 
alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião as 13h:00min. E, para constar, 106 
eu, Elizabeth Machado Pinto, que também participei da reunião, lavrei a presente ata, que é 107 
assinada por mim juntamente com o Diretor Geral.  108 
Diretor Geral: Friedrich Wilhelm Herms ______________________________________________ 109 
Técnica da Secretaria Executiva: Elizabeth Machado Pinto ________________________________ 110 


