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ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS LEG AIS E 1 
INSTITUCIONAIS - 2012.  2 
Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de 2012, às 09h47min, o Comitê das Bacias 3 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu, deu início à 8ª 4 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais (CTALI) de 2012, na sala de 5 
reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1-Leitura e 6 
aprovação da minuta de ata anterior (20/09/12); 2- Aprovação da Minuta de Resolução do 7 
Projeto de Hidrogeologia de aquíferos; 3- Informação sobre as propostas de criação de 8 
Unidades de Conservação; 4- Assuntos gerais. O Coordenador da CTALI foi representado por 9 
Julio Cesar Antunes (CEDAE), e o sub-coordenador Nelson Reis iniciou a reunião com a 10 
leitura da pauta. O mesmo solicitou a leitura e aprovação da minuta de ata anterior 00:04:00 A 11 
ata foi aprovada 00:05:03. Para o segundo ítem de pauta, Aprovação da Minuta de Resolução 12 
do Projeto de Hidrologia de Aqüíferos, Julio Cesar explicou a respeito do andamento deste 13 
projeto. 00:05:15. Nelson Reis (OMA-Brasil) ressaltou a importância de enviar a minuta à 14 
CTEP para conhecimento e apreciação daquela câmara técnica. 00:06:30. Julio Cesar Antunes 15 
explicou que este projeto ficou definido na ata da Plenária. E que ocorreu a diferença de 16 
valores e o aumento destes foram definidos anteriormente, e o objetivo é dar o andamento ao 17 
projeto. Nelson Reis insistiu em afirmar que a CTEP não teve conhecimento desta resolução e 18 
é importante seguir os trâmites no CBH Guandu. 00:10:00. Sebastiana Cesario (INEA) sugeriu 19 
apenas enviar um comunicado à CTEP para informar a aprovação da minuta. 0:12:00. 0:13:50. 20 
0:19:00. Nelson Reis solicitou ver a ata da Plenária de fevereiro para comprovação da decisão 21 
para reajuste do valor deste projeto. Julio Cesar leu a ata aprovada onde consta que o Plenário 22 
aprovou o valor apresentado pelo diretor geral, Decio Tubbs, em 09 de fevereiro de 2012. 23 
0:30:00. Nelson Reis sugeriu revogar a resolução nº 17 para que não ocorra a duplicidade dos 24 
assuntos. 0:36:40. Sebastiana Cesario sugeriu enviar à CTEP para continuar a discussão sobre 25 
as resoluções que tratam do estudo de águas subterrâneas e como aprimorar o texto desta 26 
resolução. 0:39:00. Julio Cesar continuou a leitura da ata da Plenária de fevereiro onde consta 27 
a apresentação da planilha de custos elaborada por Decio Tubbs provando a necessidade de 28 
ampliação no valor do projeto de águas subterrâneas. 0:42:50. Nelson Reis sugeriu retornar o 29 
assunto na próxima reunião para discutir detalhadamente o assunto. 0:46:46. O mesmo 30 
defende que o projeto passe pela CTEP porque esta minuta precisa passar pela priorização 31 
estabelecida pela câmara. 0:49:00 Nelson Reis afirmou que vota contra esta resolução porque 32 
não possui fatos relevantes para convencê-los. Para o terceiro item de pauta, Informação sobre 33 
as propostas de criação de Unidades de Conservação, Nelson Reis solicitou resposta do 34 
andamento sobre a solicitação às prefeituras sobre suas unidades de conservação. 0:55:00 A 35 
secretaria respondeu que aguarda definição da diretoria. Julio Cesar explicou que a diretoria 36 
aguarda o novo mandato das prefeituras. Julio Cesar Antunes solicitou constar em ata as 37 
justificativas para Nelson Reis ser contrário à avaliação da minuta da resolução do estudo 38 
hidrogeológico dos aqüíferos. 0:57:00 Nelson Reis disse que este projeto foi utilizado na 39 
Plenária apenas como exemplo sobre os valores defasados. 1:00:10 Julio Cesar ressaltou que a 40 
CTEP priorizou o estudo das águas subterrâneas. 1:02:00 O mesmo ressaltou que o projeto já 41 
existe e que este teria problemas com o valor. Nelson Reis ressaltou que o trabalho será definir 42 
como a minuta irá atualizar ou anular a resolução existente. 1:05:40  Ficou definido 43 
encaminhar para próxima reunião a discussão desta minuta e como melhorar o texto da mesma, 44 
trazendo a resolução 17 e as limitações do CERHI para aprovação desta resolução. 1:06:30. 45 
Julio Cesar disse que o objetivo não é desconsiderar a priorização dos programas, mas que irá 46 
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sugerir, como encaminhamento, à secretaria executiva incluir uma síntese explicando o que 47 
significa cada ação, para que não haja perda de tempo nas discussões dos projetos. 1:15:00. O 48 
mesmo propõe que quando se discutir a hierarquização todos possuam a noção do que se trata 49 
cada projeto. 1:17:00. Ficou definido enviar a todos os membros, por e-mail, esta minuta de 50 
resolução e a resolução 17. 1:20:00. José Anunciação (Prefeitura Queimados) afirmou que 51 
entendeu que esta minuta não discute o projeto em si, pois, o mesmo já foi discutido e 52 
aprovado anteriormente, mas sim o aumento do recurso para o mesmo e não vê a necessidade 53 
desta retornar à câmara técnica. 1:23:30. José Anunciação concorda que esta minuta deve ser 54 
votada e aprovada nesta reunião. 1:26:00. Os membros votaram sobre esta questão e ficou 55 
definido que não cabe esta minuta retornar à CTEP, com dois votos a favor e um contra, pois, 56 
a mesma já foi aprovada em 2007. Nelson Reis afirmou que é uma rasteira no processo que foi 57 
estabelecido pela CTEP ao estudar e priorizar os programas. O mesmo acrescentou que 58 
informará a situação à CTEP. 1:27:00 1:31:30. Julio Cesar protestou contra a fala de Nelson 59 
Reis, pois, segundo o mesmo, não se está discutindo hierarquização. 1:27:30. 1:28:40 1:32:00. 60 
O mesmo solicitou constar em ata que não entende o posicionamento de Nelson Reis. 1:29:00. 61 
Julio Cesar Antunes reafirmou que não cabe a reavaliação do projeto, pois, o mesmo já foi 62 
discutido anteriormente e realizou a leitura da resolução nº 17 já aprovada pelo CBH Guandu 63 
em 2007, e acrescentou que no momento da aprovação Nelson Reis não estava presente. 64 
1:30:30. Julio Cesar solicitou o encerramento da reunião por não concordar com os 65 
comentários levantados na reunião e disse ter um histórico no CBH Guandu e com isto, não 66 
concorda em ouvir algumas colocações. 1:34:00. Em assuntos gerais, José Anunciação 67 
informou a reeleição do prefeito de Queimados com 93,10%, o segundo mais votado do 68 
Estado, e o ex secretario de meio Ambiente foi eleito a vereador, sendo o quarto mais votado 69 
entre os treze vereadores eleitos e o primeiro mais votado do partido dele e diz que isto é 70 
prova do trabalho desenvolvido na secretaria de meio ambiente. 1:36:00. Júlio Cesar explicou 71 
que achou melhor não enviar correspondências às prefeituras devido às eleições. 1:37:00. O 72 
mesmo informou que já solicitou à secretaria executiva levantar a atualização das prefeituras. 73 
1:38:30 Julio Cesar sugeriu que haja consenso nesta câmara para já enviar às prefeituras as 74 
correspondências solicitando as informações sobre as unidades de conservação. 1:39:00. 75 
Nelson Reis explicou o objetivo desta solicitação que seria ter o conhecimento dos municípios, 76 
de acordo com o que diz o PERHI. 1:39:30 1:56:00. José Anunciação disse que o CBH 77 
Guandu pode auxiliar os municípios no sentido de orientar na elaboração do plano de manejo 78 
e a questão de topografia, pois, há essa deficiência nas prefeituras. 1:41:00. Julio Cesar 79 
informou que a atualização e complementação do PERHI depende da conclusão do projeto do 80 
PDS Sepetiba.1:42:00. Julio Cesar informou que o ato convocatório para o projeto Plano de 81 
Contingência deu deserto e está sendo avaliado o motivo disto. 1:43:00. Julio Cesar perguntou 82 
quem está realizando a priorização dos programas. Nelson Reis explicou que cada câmara 83 
técnica está realizando a priorização de seus programas. 1:44:00. Nelson Reis disse que 84 
primeiramente deveria ser enviado a todas as prefeituras para se ter o conhecimento se possui 85 
ou não as unidades de conservação.  1:46:30. Cleber Vinícius (Scitech) perguntou a respeito 86 
do Plano de contingência, se o mesmo abrange a bacia como um todo ou se será realizado o 87 
estudo por setores. Julio Cesar explicou que o plano abrange a bacia num todo, é um valor 88 
único, um produto.1:48:00 .  Nelson Reis informou que esteve na reunião da CTIG no CERHI-89 
RJ e discutiu-se a busca de parcerias para alocar recursos. 1:51:00 1:52:20. Como lista de 90 
encaminhamentos, seguem: 1- Incluir na próxima pauta a discussão da minuta de resolução do 91 
estudo hidrogeológico dos aqüíferos; 2- Enviar aos membros da CTALI a minuta de resolução 92 
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do estudo hidrogeológico dos aqüíferos e a resolução nº 17; 3- Enviar as cartas aos prefeitos 93 
que já foram reeleitos em 07 de outubro para solicitar informações sobre as unidades de 94 
conservação. O sub-coordenador da CTALI agradeceu a presença de todos, questionou se 95 
alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 11h41min.  96 
 97 
Julio Cesar Antunes (CEDAE) ______________________________ 98 

Nelson R. dos Reis Filho (OMA-Brasil) ______________________________ 99 

Sebastiana Cesario (INEA) ______________________________ 100 

José Anunciação (Prefeitura Queimados): ________________________ 101 

 102 
Membros Presentes: 103 
Usuários: Julio Cesar Antunes, representando Jaime T. Azulay (CEDAE); 104 
Sociedade Civil: Nelson R. dos Reis Filho (OMA-Brasil) 105 
Governo: Sebastiana M. B. Cesario (INEA); José Anunciação (Prefeitura Queimados). 106 
 107 
Membros Ausentes: 108 
Governo: Flávia Guilherme Coutinho (Prefeitura Itaguaí). 109 
 110 
Convidados: 111 
William Weber (jornalista); Cleber Vinícius (Scitech); Raísa de Freitas (DCE-UFRRJ); Rafael 112 
Tavares (UFRRJ). 113 


