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No vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de 2021, às 14h00m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 1 
Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 1ª Reunião Ordinária do 2 
Plenário do Comitê Guandu/RJ, não presencial, através de plataforma online (Teams), tendo como pauta 3 
os seguintes assuntos: 1- Abertura; 2- Leitura da pauta; 3- Informe da Comissão Eleitoral do Comitê 4 
Guandu-RJ - CECG; 4- Informe sobre o resultado da eleição e o evento de lançamento para nova 5 
logo do Comitê Guandu-RJ; 5- Apresentação do relatório de Atividades 2020 do Comitê Guandu-6 
RJ; 6- Apresentação do vídeo e Discurso de agradecimento da atual Diretoria Colegiada; 7- 7 
Cerimônia de posse dos novos membros - biênio fev/2021-fev/2023; 8- Eleição da chapa para a 8 
nova Diretoria do Comitê Guandu - biênio fev/2021-fev/2023; 9- Discurso da Diretoria Colegiada 9 
empossada; 10- Informe sobre as inscrições para composição das Câmaras Técnicas; 11- Informe 10 
sobre a realização do Seminário de Integração dos Membros do Comitê Guandu-RJ; 12- 11 
Agradecimento e encerramento. Ao início da reunião foi feita a conferência de quórum. Durante a 12 
verificação, o Sr. Markus (ADEFIMPA-RJ) informou sobre a substituição do representante da APEDEMA-13 
RJ, no entanto, segundo a Secretaria Executiva do Comitê Guandu, não fora evidenciado o recebimento 14 
a tempo da reunião, do ofício desta instituição informando a substituição. ITEM 1 - Antonio Souza 15 
(AGEVAP) iniciou a sua fala dando boas-vindas a todos e realizou a leitura de uma mensagem de abertura 16 
do encontro, contextualizando as responsabilidades e áreas de atuação do Comitê Guandu. Em seguida 17 
foi exibido um vídeo institucional sobre a gestão participativa no âmbito dos comitês de bacias 18 
hidrográficas. Por fim, em nome do Comitê Guandu, foram feitas as menções às vítimas da pandemia de 19 
coronavírus e ao falecimento do Sr. César Merendaz (P.M. Japeri), com todos respeitando um minuto de 20 
silêncio. ITEM 2 - Logo após a entoação do Hino Nacional Brasileiro, foi realizada a leitura das regras da 21 
reunião e dos itens de pauta. ITEM 3 - O Diretor Geral, Paulo de Tarso (FIRJAN), deu boas-vindas a todos, 22 
e em seguida a Coordenadora da CECG, Sra. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), prestou 23 
esclarecimentos sobre como funcionou todo o processo eleitoral, as etapas, forma de avaliação 24 
documental, estrutura das reuniões/fóruns, participantes, avaliadores, condições de habilitação, 25 
reclamações, recursos, bem como os números finais acerca do certame/edital. Markus Stephan 26 
(ADEFIMPA-RJ) informou sobre o ofício enviado por sua instituição solicitando esclarecimentos sobre o 27 
processo eleitoral, o mesmo pede para que seja enviado dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, 28 
um esclarecimento oficial com o aval da CECG. Encaminhamento: Enviar ao representante da 29 
ADEFIMPA-RJ um ofício esclarecendo sobre a transparência no processo eleitoral (por escrito e 30 
assinado pela CECG e Diretoria Colegiada). Hendrik Mansur (TNC) parabenizou todo o trabalho 31 
realizado pela CECG durante o processo eleitoral. João Climaco (FONASC) discordou da fala do Hendrik 32 
Mansur (TNC) acerca do processo eleitoral, afirmando que a fala da Sra. Franziska Huber (FAETERJ) foi 33 
contraditória e que a condução do processo foi muito imperativa. O mesmo também informou que enviou 34 
por e-mail uma questão de ordem, devido a inobservância acerca da condução do processo por parte da 35 
CECG, e do recurso impetrado por sua instituição à época do processo eleitoral. Gilvoneick Souza (ONG 36 
Socioambiental) comentou que a CECG realizou um bom trabalho dentro do que tinha disponível, e 37 
relembrou casos em que a “regra do jogo” foram mudadas durante o processo em biênios anteriores. O 38 
mesmo também enfatizou negativamente a burocracia que se exige para ingresso no Comitê, bem como 39 
as regras que são criadas, segundo ele para dificultar todo o processo, uma vez que o trabalho primordial 40 
do Comitê seria atuar na gestão hídrica da bacia e a multiplicação da participação de mais instituições. 41 
Franziska Huber (FAETERJ) esclareceu que a Comissão da CECG trabalhou conforme o edital e que a 42 
divisão em grupos para a avaliação entre segmentos, conforme edital, foi proposta para evitar possíveis 43 
favorecimentos dentro de cada segmento, mesmo porque que todo o processo de candidatura e/ou 44 
registro de interesse para participar da Comissão foi feito antecipadamente e dentro da legalidade, não 45 
havendo análises baseadas dentro de suposições, fazendo-se valer o que fora baseados apenas em 46 
dados/fatos concretos. Uiara Martins (Clube de Engenharia), em sua fala, pontuou que diante da sua 47 
tentativa de participação, a mesma foi retirada da reunião referente ao segmento: Sociedade Civil. Uiara 48 
Martins (Clube de Engenharia) pontuou também, que o processo eleitoral não contou com a participação 49 
de todos da Comissão Eleitoral, uma vez que um dos representantes precisou se ausentar por problemas 50 
de saúde e que a transparência do processo eleitoral deixou a desejar nos seguintes quesitos: 51 
apresentação da documentação, apresentação do processo e pela falta da participação do membro de 52 
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diretoria. José Eduardo Pessoa de Andrade (Clube de Engenharia) sugeriu que seja reconsiderado o 53 
pedido da instituição, e que o diálogo poderia ser uma forma de corrigir as eventuais lacunas. Meire Luci 54 
(P.M. Japeri) agradeceu a homenagem ao Sr. Cezar Merendaz no início da reunião. Ainda em sua fala, a 55 
mesma justificou as dificuldades que tivera para ter acesso aos e-mails da Secretaria, em virtude da 56 
recente mudança de governo. Fernando Cid (P.M. Nova Iguaçu) também informou sobre as dificuldades 57 
devido as recentes mudanças na instituição durante o processo eleitoral. Mario Porto (SINTSAMA) reiterou 58 
que o SINTSAMA chegou a enviar a ata do mandato, apesar da validade, e que por motivos judiciais a 59 
instituição estaria aguardando para realizar novas eleições dentro do próprio sindicato. Franziska Huber 60 
(FAETERJ) comentou que acerca da ausência do representante do CREA durante o processo eleitoral, a 61 
instituição não informou em nenhum momento que o representante teria a necessidade de se ausentar 62 
por motivos de saúde. Relembrou que a eleição era pra ter sido ocorrida ainda no ano passado e de que 63 
as inscrições chegaram a ser prorrogadas para que tivesse a possibilidade de esclarecimentos, apesar 64 
dos questionamentos. Comentou que dentro dos três segmentos houveram casos de instituições 65 
inabilitadas em virtude do não envio de toda a documentação necessária durante a fase de inscrição, não 66 
sendo aceitos documentos novos enviados após o prazo – conforme decisão da própria Comissão Eleitoral 67 
como um todo. Quanto ao caso do SINTSAMA, a mesma citou que a própria ficha individual de avaliação 68 
aponta quis foram os documentos faltantes, que não foram apresentados pela instituição no momento da 69 
submissão de sua inscrição e dos recursos – justificando a sua inabilitação. João Climaco Soares de 70 
Mendonça Filho (FONASC) citou que as regras do processo eleitoral foram muito imperativas e que não 71 
foram justificadas a inabilitação do FONASC nesta reunião – até mesmo porque muitas instituições da 72 
sociedade civil foram inabilitadas – e reivindicou que todos os pedidos de recursos realizados pelo 73 
FONASC fossem analisados e respondidos. Em seguida, foi feita uma tentativa de votação, a respeito do 74 
prosseguimento do encaminhamento proposto anteriormente pelo Sr. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) 75 
ainda neste item de pauta, mas em comum acordo entre o solicitante e o então Diretor Paulo de Tarso 76 
(FIRJAN) que o encaminhamento seria atendido, não havendo a necessidade de abertura de votação. 77 
ITEM 4 - Antonio Souza (AGEVAP) realizou a apresentação sobre a nova logo do Comitê Guandu, 78 
comentando que foi escolhida por meio de votação entre os membros bem como os fatores que foram 79 
levados em consideração para o desenvolvimento do logo. O mesmo apresentou também algumas 80 
situações que exemplificam as aplicações do logotipo nos documentos, informativos, site, redes sociais, 81 
brindes e apresentações do Comitê. ITEM 5 - Fátima Rocha (AGEVAP) realizou uma apresentação sobre 82 
o relatório anual de atividades (Ano 2020) realizadas pelo Comitê (em suas diversas instâncias), como por 83 
exemplo: as 145 (cento e quarenta e cinco) reuniões – GT’s, CT’s, Plenárias, Diretoria Colegiada, Eventos 84 
e Reuniões Diversas realizadas durante o ano de 2020 sendo que todo o ano teve pouco mais de 200 85 
dias uteis, o que mostra o grande número de reuniões realizadas pelo colegiado. Em sua apresentação, 86 
Fátima Rocha (AGEVAP) contextualizou os principais pontos discutidos e as principais ações realizadas 87 
por cada uma das instâncias. Citou também sobre as resoluções aprovadas, as publicações, vídeos e as 88 
ações de comunicação realizadas durante o último ano. Hendrik Mansur (TNC) reiterou a importância dos 89 
membros em participar mais ativamente para futuras colaborações acerca das deliberações discutidas 90 
dentro do Comitê. O mesmo fez elogios ao crescimento e aos avanços obtidos em relação a comunicação 91 
do Comitê. João Climaco Soares de Mendonça Filho (FONASC) tornou a pedir esclarecimentos sobre o 92 
item anterior sobre o processo eleitoral, pontuando que o assunto ainda não foi concluído, cabendo a 93 
Plenária analisar. Paulo de Tarso (FIRJAN) reiterou que as solicitações feitas anteriormente já foram 94 
encaminhadas e respondidas pela Comissão Eleitoral. A pedido do Diretor, o Sr. Guilherme Candeloro 95 
(Assessoria Jurídica AGEVAP) esclareceu que não há nenhuma previsão de recurso à Plenária, no que 96 
tange o processo eleitoral do Comitê Guandu, sendo este um pedido equivocado. Franziska Huber 97 
(FAETERJ-Paracambi) reforçou que os esclarecimentos já foram prestados anteriormente. Em seguida 98 
em regime de votação, a plenária votou da seguinte forma quanto a aprovação do Relatório Anual (Ano 99 
2020) apresentado ainda neste item de pauta: 24 (vinte e quatro) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 2 100 
(duas) abstenções. ITEM 6 - Foi exibido um vídeo de agradecimento da Diretoria Colegiada aos membros 101 
do Comitê Guandu-RJ. Em seguida os diretores presentes puderam prestar pessoalmente os seus 102 
agradecimentos a todos os membros, voluntários, instituições e a toda equipe da AGEVAP pelo apoio e 103 
suporte durante o biênio. ITEM 7 - Durante a cerimônia de posse foi realizada a exibição dos certificados 104 
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de posse de cada um dos membros eleitos para o biênio 2021-2023. Em seguida, a pedido da equipe de 105 
comunicação da Secretaria Executiva, foram tiradas algumas fotos dos membros para registro da posse. 106 
ITEM 8 - Neste item, foi anunciada a convocação dos membros recém-empossados para participarem da 107 
eleição da chapa para a nova Diretoria do Comitê Guandu-RJ (biênio fev/2021 – fev/2023). Para o 108 
presente pleito, houve apenas uma única chapa inscrita no processo, composta por: Ana Asti (SEAS), 109 
Andreia Loureiro (P.M. Queimados), Josivan Cardoso (ABES-RJ), Julio Antunes (CEDAE Abastecimento), 110 
Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) e Paulo de Tarso (FIRJAN), sendo como indicado para diretoria geral, Paulo 111 
de Tarso, e para diretoria executiva, Ana Asti. Em seguida em regime de votação, a plenária (biênio 2021-112 
2023) votou da seguinte forma quanto a eleição da única chapa inscrita e habilitada postulante à Diretoria 113 
do Comitê: 27 (vinte e sete) votos a favor, 3 (três) votos contra e 1 (uma) abstenção. João Climaco Soares 114 
de Mendonça Filho (FONASC) ao justificar o seu voto, alertou sobre os riscos de nulidade do processo 115 
eleitoral. A pedido de alguns presentes, durante a justificativa de seus votos, alguns dos componentes da 116 
chapa em questão aproveitaram a oportunidade de fala para se apresentarem, expor as suas experiências 117 
anteriores, e falarem um pouco sobre a sua atuação no âmbito da gestão de recursos hídricos. Porém, os 118 
componentes se dispuseram a realizar uma melhor apresentação em uma próxima oportunidade. 119 
Encaminhamento: Apresentação (currículo / histórico) dos componentes da chapa de Diretoria na 120 
próxima reunião Plenária. ITEM 9 - Os Diretores recém-empossados fizeram uso da palavra para 121 
agradecer a todos envolvidos com o Comitê Guandu-RJ, a Agência Delegatária, os membros e os 122 
voluntários. Mauro André (Defensores do Planeta) solicitou fala para agradecer e parabenizar todo o 123 
trabalho voluntário realizado pela Comissão Eleitoral. João Climaco Soares de Mendonça Filho (FONASC) 124 
reiterou a importância das questões levantadas por ele em outros momentos da reunião e fez críticas a 125 
Assessoria Jurídica do Comitê. ITEM 10 - Fátima Rocha (AGEVAP) fez o informe sobre as reuniões e 126 
sobre a formalização das inscrições nas Câmaras Técnicas e os contatos para envio da indicação via 127 
ofício, estando o período de inscrições compreendido entre os dias 01/03/2021 e 15/03/2021. ITEM 11 - 128 
Fátima Rocha (AGEVAP) primeiramente esclareceu sobre a origem do Seminário de Integração dos 129 
Membros do Comitê e informou sobre quais seriam os dias e horários do evento: dias 05, 06 e 07/04/2021 130 
de 09hs às 12hs - Formato Online. Estando prevista a realização de palestras, debates, vídeos, 131 
apresentações e interações com o público. Hendrik Mansur (TNC) sugeriu que as instituições-membro 132 
que irão se apresentar durante o evento pudessem detalhar a importância de sua atuação/contribuição 133 
relacionada a bacia. ITEM 12 - Por fim, Paulo de Tarso (FIRJAN) fez um agradecimento final pelo evento. 134 
A reunião foi encerrada às 17h50min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por: 135 

 136 

 137 

 138 
__________________________ 

Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN) 
Diretor Geral 

__________________________ 
Ana Larronda Asti (SEAS) 

Diretora Executiva 
 139 
Membros Presentes:  140 

Alan Lopes Nobrega (Fundação RIO-Águas); Alberto Salgado Lootens (P.M. Barra do Piraí); Amisterdan 141 
Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Ana Carolina Valença (Instituição não informada); Ana Larronda Asti (SEAS); 142 
André Luiz dos Santos (FAM-Rio); André Torricelli Fernandes da Rosa (SETUR); Andreia Loureiro (P.M. 143 
Queimados); Antônio Linhares Sobrinho (FAM-Rio); Antonio Izolani (P.M. Paracambi); Ariani Esteves 144 
Lopes Pontes (FAMEJA); Bruno Oliveira (APA Guandu); Bruna Pessanha do Nascimento (Gerdau); Carla 145 
Moutinho Targueta representando o município (P.M. Itaguaí); Celso Rodrigues da Silva Junior (FCC S.A.); 146 
Clarisse Rocha (ANAGEA-RJ); Cristina Mendonça (Instituição não informada); Danilo Alves Pereira (P.M. 147 
Vassouras); Decio Tubbs Filho (ABAS); Deise Delfino (INEA); Douglas Francisco (FCC); Esdras da Silva 148 
(FAMEJA); Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro); Fernanda Braga (Instituição não informada); 149 
Fernando Cid (P.M. Nova Iguaçu); Flávia Constantino da Vitória (P.M. Seropédica); Franziska Huber 150 
(FAETERJ-Paracambi); Gabriel Guimarães (Defensores do Planeta); Giordana Gabriela Silva (AmBev 151 
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S.A.); Gilvoneick Souza (ONG Socioambiental); Guilherme Candeloro (Assessoria Jurídica AGEVAP); 152 
Helio Vanderlei Coelho Filho (INEA); Hendrik Lucchesi Mansur (TNC); Ícaro Moreno Júnior (Univ. de 153 
Vassouras); Jacqueline Guerreiro Aguiar (FONASC); Jeandra Luna Lima Pedrosa (Sindicato Rural do 154 
Município do Rio de Janeiro); João Bosco de Salles (UEZO); João Climaco Soares de Mendonça Filho 155 
(FONASC); José Eduardo Pessoa de Andrade (Clube de Engenharia); José Luiz Governo de Souza 156 
(ABES); Josivan Cardoso Moreno (ABES-RJ); Juliana Fusco Pachani dos Santos (P.M. Mendes); Julio 157 
Cesar Moreira Carvalho (P.M. Mendes); Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE Abastecimento); Lázaro 158 
(Instituição não informada); Leonardo da Costa Lopes (ITERJ); Leonardo Gonçalves Machado (P.M. 159 
Mangaratiba); Licínio Machado Rogério (FAM-Rio); Livia Soalheiro e Romano (SEAS); Luciana Menezes 160 
(Rio de Janeiro Refrescos); Luiz Fernando Duarte (EMBRAPA); Luiz Fernando Lisboa Jupy (Instituição 161 
não informada); Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira); Luiz Constantino da Silva Junior (INEA); 162 
Marcelo Danilo da Silva Bogalhão (ANAGEA-RJ); Marcelo Aranda (Instituição não informada ou seria 163 
ADEFIMPA-RJ?); Marcia das Graças Marques (Quinto Elemento); Marco Antonio Barbosa (CREA-RJ); 164 
Marcus Lima (Instituição não informada); Mariluci Sudo Martelleto (EMATER-Rio); Marina Bernardes 165 
(Instituição não informada); Mario Luiz Dias Amaro (P.M. Piraí); Mário Porto (SINTSAMA); Markus Stephan 166 
Wolfjdunkell Budzynkz (ADEFIMPA-RJ); Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta); 167 
Mayná Coutinho (CEDAE Saneamento); Max Willian dos Santos Abrahão (APAS); Meire Luci (P.M. 168 
Japeri); Miguel Alvarenga Ernández y Fernández (ABES-RJ); Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMA 169 
Brasil ou APEDEMA-RJ); Orlando de Souza Pereira (Vale Verdejante); Pamela Ferreira dos Reis 170 
(Ternium); Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN); Pedro Vieira Esteves (FIPERJ); Pedro Paes Leme 171 
(SEMADETUR); Ricardo da Silva Ramos (OMA Brasil); Ranyere Souza (P.M. Vassouras); Representante 172 
não informado (FAM-Rio); Sabina Campagnani (FURNAS); Sérgio Hiroshi Okasaki (APLIM); 173 
Representante não informado (SMAADR-PMV); Tatiana Quintela de Azeredo Bastos (IDC-Instituto de 174 
Direito Coletivo); Uiara Martins de Carvalho (Clube de Engenharia); Vera de Fatima Martins (ACAMPAR); 175 
Viviane Montebello Carvalhosa (NUCLEP); Zulmira Helena Fernandes Xavier Izolani (P.M. Paracambi). 176 

 177 

Convidados: 178 

Fernanda Scudino (AGEVAP); Juliana Fernandes (AGEVAP); Fátima Rocha (AGEVAP); Gabriela Teixeira 179 
(AGEVAP); Antonio Souza (AGEVAP); Daiana Gelelete (AGEVAP); Thatielle Góis (AGEVAP); Lucas 180 
Almeida (AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP); Marcelo Cruz (AGEVAP). 181 

 182 


