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No quarto dia do mês de fevereiro de 2021, às 14h00m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 

Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 1ª Reunião Extraordinária do 2 

Plenário do Comitê Guandu/RJ, não presencial, através de plataforma online (Microsoft Teams), tendo 3 

como pauta os seguintes assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Aprovação das minutas de atas 4 

pendentes de 2020: 27.08.2020, 24.09.2020, 29.09.2020; 19.11.2020, 03.12.2020 e 10.12.2020; 3- 5 

Apresentação do relatório do Grupo de Acompanhamento do Plano de Bacia – GAP; 4- Aprovação 6 

da minuta de Resolução que “Dispõe, Ad Referendum, sobre a prorrogação da Resolução de 7 

criação e diretrizes de funcionamento do Grupo de Trabalho do Regimento Interno (GTRI), e a 8 

atualização de sua composição”; 5- Aprovação da minuta de Resolução que “Dispõe, Ad 9 

Referendum, sobre a criação e as diretrizes de funcionamento do Grupo Técnico de 10 

Acompanhamento do Observatório da Bacia.”; 6- Aprovação da minuta de Resolução que “Dispõe, 11 

Ad Referendum, sobre o Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão - GACG”; 7- 12 

Encerramento. Por não haver quórum na primeira chamada às 13:30hs, a reunião foi iniciada às 14:00hs. 13 

ITEM 1 - Ao iniciar a reunião, o Diretor Geral Paulo de Tarso cumprimentou a todos, e em seguida realizou 14 

a leitura das regras da reunião e pauta. ITEM 2 - Paulo de Tarso (FIRJAN), colocou para votação as atas 15 

das reuniões. E em regime de votação a Plenária se manifestou sobre cada uma das atas, conforme 16 

segue. Para a Ata de 27/08/2020 a Plenária votou da seguinte forma: 16 (dezesseis) votos a favor da 17 

aprovação, 0 (zero) votos contra e 1 (um) abstenção. Para a Ata de 24/09/2020 a Plenária votou da 18 

seguinte forma: 16 (dezesseis) votos a favor da aprovação, 0 (zero) votos contra e 1 (um) abstenção. Para 19 

a Ata de 29/09/2020 a Plenária votou da seguinte forma: 16 (dezesseis) votos a favor da aprovação, 0 20 

(zero) votos contra e 1 (um) abstenção. Para a Ata de 19/11/2020 após terem sido feitas algumas 21 

contribuições pelos membros presentes, a Plenária votou da seguinte forma: 16 (dezesseis) votos a favor 22 

da aprovação, 0 (zero) votos contra e 2 (dois) abstenções. Para a Ata de 03/12/2020 após terem sido 23 

feitas algumas contribuições pelos membros presentes, a Plenária votou da seguinte forma: 19 (dezenove) 24 

votos a favor da aprovação, 0 (zero) votos contra e 1 (um) abstenção. Para a Ata de 10/12/2020 após 25 

terem sido feitas algumas contribuições pelos membros presentes, a Plenária votou da seguinte forma: 18 26 

(dezoito) votos a favor da aprovação, 0 (zero) votos contra e 2 (dois) abstenção. Assim, todas as atas 27 

foram aprovadas. ITEM 3 - José Governo (ABES) ao apresentar os resultados de implementação do Plano 28 

de Bacia – GAP, o mesmo iniciou falando sobre os objetivos do grupo e sobre as agendas e as ações 29 

contidas no Plano. Em seguida ilustrou em sua apresentação o status relacionado a cada uma das 30 

agendas (Gestão Integrada de Recursos Hídricos - 90%, Recursos Hídricos Balanço Quali-Quantitativo - 31 

75%, Produção de Conhecimento e Educação Ambiental - 92%, Infraestrutura Verde - 83% e Saneamento 32 

- 28%) e suas respectivas subagendas. Tendo uma Média MOP de 74% de nível atual de execução das 33 

ações previstas para implementação. Ao fim da apresentação, o mesmo destacou a real importância de 34 

haver foco em executar ações voltadas a saneamento. Jacqueline Guerreiro (FONASC.CBH) pontuou que 35 

as ações de Educação Ambiental estão bem estruturadas, e que deve haver um fortalecimento do Comitê 36 

no que tange a Educação Ambiental. Gilvoneick de Souza (Instituto Socioambiental), questionou sobre a 37 
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baixa taxa de execução das ações voltadas a saneamento. José Governo (ABES) explicou que questões 38 

culturais afetam a real importância para o tema, e que mudanças de governo nos municípios também 39 

influenciam neste ponto. O mesmo elogiou a atuação efetiva e imparcial da AGEVAP em suas atividades 40 

ligadas aos projetos envolvidos e reforçou a sua preocupação em relação a necessidade de implantação 41 

de ações de saneamento. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) comentou que o relatório está bem suscinto 42 

e que deveria haver alguns desdobramentos contendo um melhor detalhamento acerca dos avanços e 43 

dificuldades que houveram durante o período. E por fim parabenizou a todos os membros do GAP. Hendrik 44 

Mansur (TNC) pontuou que em seu entendimento o trabalho do grupo tem sido pioneiro e precisa ser 45 

aperfeiçoado. O mesmo informou que apesar de o relatório não conter registros de conflitos, ele contém 46 

a identificação de gargalos. José Miguel (ECOCIDADE) fez críticas em relação as tarifas de saneamento 47 

em relação a CEDAE e pediu para que os temas sejam debatidos nas Câmaras Técnicas do Comitê. Livia 48 

Soalheiro (SEAS) parabenizou ao grupo e concorda que o momento é de aprendizado, que em seu 49 

entendimento vêm sendo moldado com o tempo. A mesma destacou que busca junto com a diretoria por 50 

soluções para os assuntos voltados a saneamento. Por fim José Governo (ABES) agradeceu a todos 51 

quanto as opiniões e comentários recebidos e que contribuíram para a melhoria, e fez um agradecimento 52 

especial às especialistas Caroline Lopes (AGEVAP) e Daiana Gelelete (AGEVAP) pelo esforço em 53 

detalhar cada ação de maneira suscinta. ITEM 4 - Fátima Rocha (AGEVAP), em sua fala esclareceu sobre 54 

a motivação da criação da resolução. O Grupo de Trabalho Regimento Interno tem seu fim de vigência 55 

em março de 2021, conforme disposto em sua resolução de criação, mas precisa dar continuidade às 56 

atividades para atualização do Regimento Interno, sendo assim necessário prorrogar sua vigência. Em 57 

seguida realizou a leitura de seu conteúdo detalhando os pontos. Em seguida em regime de votação, a 58 

Plenária votou da seguinte forma: 21 (vinte e um) votos a favor da aprovação, 0 (zero) votos contra e 0 59 

(zero) abstenção. Assim, a resolução foi aprovada. ITEM 5 - Juliana Fernandes (AGEVAP) realizou uma 60 

contextualização a respeito da resolução que trata do acompanhamento do projeto Observatório de Bacia, 61 

e em seguida Fátima Rocha (AGEVAP) realizou a sua leitura. Os membros debateram sobre o conteúdo 62 

do texto da resolução e sugeriram a criação de um novo texto para a resolução, atendendo os critérios, o 63 

número de membros (máximo e mínimo), incluindo instituições (prefeituras e institutos de pesquisas). Em 64 

seguida, após as contribuições, em regime de votação, a Plenária votou da seguinte forma uma nova 65 

resolução que revoga a que foi aprovada ad referendum: 18 (dezoito) votos a favor da aprovação, 0 (zero) 66 

votos contra e 0 (zero) abstenção. Assim, o texto alterado da resolução foi aprovado. ITEM 6 - Nelson 67 

Reis (APEDEMA) defendeu a necessidade de se ter uma resolução que norteia o Grupo de 68 

Acompanhamento do Contrato de Gestão e ressaltou que a resolução é uma cópia do que está disposto 69 

no Contrato de Gestão. Fatima Rocha (AGEVAP) informou que o GACG é um grupo previsto em contrato 70 

de gestão como obrigação do Comitê e o mesmo determina que seja composto por três membros. Daiana 71 

Gelelete (AGEVAP) realizou a leitura do texto da resolução. Em seguida em regime de votação, a Plenária 72 

votou da seguinte forma: 18 (dezoito) votos a favor da aprovação, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) 73 

abstenção. Assim, o texto alterado da resolução seria aprovado. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) sugeriu 74 
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que fosse feito melhorias no texto. Hendrik Mansur (TNC) também sugeriu contribuições ao texto e a 75 

redação da resolução. Jacqueline Guerreiro (FONASC.CBH) sugeriu que não fosse aprovada esta 76 

resolução, pois haveria uma resolução do INEA, publicada recentemente (de 19/11/2020), que traz a luz, 77 

argumentações e reflexões importantes em relação ao tema. Markus Budzynkz (ADEFIMPA), comentou 78 

que o conteúdo está específico para o Guandu. João Bosco (UEZO) sugeriu retirar este item de pauta e 79 

que seja elaborado um novo texto para a resolução e que os tópicos sejam discutidos em uma nova 80 

reunião devido ao avançar do horário de duração da reunião. Por fim, o Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) 81 

questionou a todos quanto a postergação do item 6, e não havendo óbices, este item foi retirado de pauta 82 

e será tratado em outra reunião devido ao avançar do horário. Encaminhamento: Incluir este item na 83 

pauta de uma próxima reunião Plenária. ITEM 7 - Paulo de Tarso (FIRJAN) prestou informes sobre a 84 

composição da Chapa do Comitê no CERHI. A reunião foi encerrada às 17h50min. Eu, Marcelo Cruz, 85 

tomei a termo esta ata que segue assinada por: 86 

 87 

 88 

 89 
__________________________ 

Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN) 
Diretor Geral 

__________________________ 
Andreia Loureiro (P.M. Queimados) 

Diretora Executiva 
 90 
Membros Presentes:  91 

Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE Abastecimento); Mayná Coutinho (CEDAE Saneamento); Celso 92 
Rodrigues da Silva Junior (FCC); Viviane Montebello Carvalhosa (NUCLEP); Bruna Pessanha do 93 
Nascimento (GERDAU); Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN); Sérgio Hiroshi Okasaki (APLIM); José 94 
Gomes Barbosa Junior (PCH Lajes Energia); Franziska Huber (FAETERJ); João Bosco de Salles (UEZO); 95 
Jacqueline Guerreiro Aguiar (FONASC.CBH); Cléber Castro representando Karine Bueno Vargas 96 
(UFRRJ); Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (ADEFIMPA); André Luiz dos Santos (FAM-RIO); 97 
Nelson Rodrigues dos Reis Filho (APEDEMA); José Miguel da Silva (ECOCIDADE); Hendrik Lucchesi 98 
Mansur (TNC); Vera de Fatima Martins (ACAMPAR); Decio Tubbs Filho (ABAS); Marcelo Danilo da Silva 99 
(ANAGEA); José Luiz Governo (ABES); Jaime Henrique Nascimento dos Santos (SINTSAMA); José 100 
Arnaldo dos Anjos de Oliveira (P.M. Nova Iguaçu); Leonardo Gonçalves Machado (P.M. Mangaratiba); 101 
Lívia Soalheiro e Romano (SEAS); Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA). 102 

 103 

Convidados: 104 

Gilvoneick de Souza (Instituto Socioambiental); Guilherme Augusto Pinho (IFRJ); Mercelo Cairolli (IAUB); 105 
Ana Paula Costa (IAUB); Márcia Marques (Quinto Elemento); Ana Asti (SEAS); Fátima Rocha (AGEVAP); 106 
Antonio Mendes (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP); Thatielle Góis (AGEVAP); Daiana Gelelete 107 
(AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP).  108 


