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No vigésimo oitavo dia do mês de junho de 2021, às 14h00m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 
Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 2ª Reunião Extraordinária do 2 
Plenário do Comitê Guandu/RJ, não presencial, através de plataforma online (Teams), tendo como pauta 3 
os seguintes assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Aprovação da minuta de resolução que 4 
“Dispõe sobre o Plano de Aplicação para o ano de 2022 dos recursos financeiros arrecadados com 5 
a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica II - Guandu.”; 3- Apresentação de resultados 6 
do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Comitê Guandu-RJ; 4- Encerramento. 7 
ITEM 1 – O Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) iniciou a reunião cumprimentando a todos, e em seguida 8 
realizou a leitura das regras da reunião e do conteúdo da pauta. Ainda no início da reunião, foi solicitado 9 
a inclusão de item de pauta, proposto pela solicitante Tatiana Bastos (IDC), referente a: “Posicionamento 10 
do Comitê Guandu-RJ quanto ao Projeto de Proteção da tomada d’água da ETA do Guandu e a ausência 11 
de participação tempestiva do Comitê e da Sociedade Civil”. A solicitação foi enviada por email, seguindo 12 
os tramites regimentais de prazo e subscrição. Após as discussões, em regime de votação nominal, os 13 
membros presentes à plenária votaram da seguinte forma a favor da inclusão do item: “Posicionamento 14 
do Comitê Guandu-RJ quanto ao Projeto de Proteção da tomada d’água da ETA do Guandu e a ausência 15 
de participação tempestiva do Comitê e da Sociedade Civil”, na pauta desta reunião: 19 (dezenove) votos 16 
a favor, 0 (zero) votos contra, 1 (um) abstenções. Assim, foi aprovada a inclusão do item na pauta desta 17 
reunião e os itens ficaram ordenados da seguinte forma: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Aprovação 18 
da minuta de resolução que “Dispõe sobre o Plano de Aplicação para o ano de 2022 dos recursos 19 
financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica II - Guandu.”; 3- 20 
Apresentação de resultados do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão do Comitê 21 
Guandu-RJ; 4- Posicionamento do Comitê Guandu-RJ quanto ao Projeto de Proteção da tomada 22 
d’água da ETA do Guandu e a ausência de participação tempestiva do Comitê e da Sociedade Civil; 23 
5- Encerramento. ITEM 2 – Nathália Vilela (AGEVAP) realizou a apresentação sobre o Plano de Aplicação 24 
para o ano de 2022, contendo os seguintes tópicos: conceitos (MOP e PAP), contextualização, 25 
planejamentos (original e adaptado após o decreto estadual nº 47505/2021), metodologia, tabela de 26 
correlação PERH 2006 e PERH vigente, situação dos investimentos na área de atuação do Comitê 27 
Guandu-RJ, seleção de programas priorizados para recebimento de recursos no MOP 2019-2022, 28 
recursos disponíveis, previsão de arrecadação 2022, os respectivos valores previstos para cada uma das 29 
ações, cronograma e o contexto de elaboração da minuta de resolução referente ao Plano de Aplicação 30 
para o ano de 2022. Em sua fala, Uiara Martins (FONASC) reclamou das pautas colocadas de forma 31 
urgente em reuniões do comitê. Gilvoneick Souza (ONG Socioambiental) perguntou sobre os juros dos 32 
recursos em conta. Nathália Vilela (AGEVAP) esclareceu que os valores depositados possuem sim um 33 
rendimento em conta, e que esses rendimentos só podem ser utilizados mediante autorização do INEA 34 
(órgão gestor). Hendrik Mansur (TNC) parabenizou o Estado do Rio de Janeiro sobre o repasse automático 35 
dos recursos e questionou sobre planejamento original e adaptado após decreto estadual. Nathália Vilela 36 
(AGEVAP) explicou que as seleções são feitas de forma participativa e validada pelo Comitê. Na 37 
oportunidade, Hendrik Mansur (TNC) propôs para incluir nas pautas das Câmaras Técnicas a revisão da 38 
lei sobre a aplicação dos recursos oriundos da cobrança para encaminhamento ao CERHI e ao Estado 39 
para análise. Paulo de tarso (FIRJAN) disse ter conversado informalmente com um membro da FUNASA 40 
sobre este tema e sugeriu ao Hendrik Mansur (TNC) para que este assunto seja considerado em outra 41 
oportunidade, em uma reunião de Câmara Técnica ou até mesmo ao fim desta reunião. Em seguida, foi 42 
feita a leitura da minuta de resolução que: “Dispõe sobre o Plano de Aplicação para o ano de 2022 dos 43 
recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica II – Guandu”. 44 
Paulo de Tarso (FIRJAN) precisou se ausentar da reunião por motivos particulares, assim, Ana Asti 45 
(SEAS) assumiu a condução desta reunião. Após a leitura, os membros debateram sobre o decreto 46 
estadual e sobre a minuta de resolução. Uiara Martins (FONASC) reforçou sobre a sua reclamação 47 
anterior referente as pautas colocadas de forma urgente em reuniões do comitê. Após as discussões, em 48 
regime de votação nominal, os membros presentes à plenária votaram da seguinte forma a favor da 49 
aprovação da minuta de resolução que dispõe sobre o Plano de Aplicação para o ano de 2022 dos 50 
recursos financeiros arrecadados com a cobrança pelo uso da água na Região Hidrográfica II – Guandu: 51 
18 (dezoito) votos a favor, 3 (três) votos contra, 0 (zero) abstenções. Assim, foi aprovado o texto da minuta 52 
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de resolução. Ana Asti (SEAS) precisou se ausentar da reunião por motivos particulares, assim, Julio 53 
Antunes (CEDAE Abastecimento) assumiu a condução desta reunião. ITEM 3 – Nelson Reis (OMA Brasil) 54 
cumprimentou a todos em seguida apresentou o relatório do Grupo de Acompanhamento do Contrato de 55 
Gestão do Comitê Guandu-RJ, chamando a atenção para as conclusões, recomendações e a revisão do 56 
Contrato de Gestão. Gilvoneick Souza (ONG Socioambiental) criticou construtivamente sobre a 57 
necessidade de haver debates no âmbito do comitê. Uiara Martins (FONASC) comentou que o relatório 58 
foi bem elaborado e que seria interessante convidar o INEA para apresentar ao comitê sobre o tema e 59 
sobre os aditivos do contrato. Hendrik Mansur (TNC) parabenizou a comissão do GACG e sugeriu que 60 
fossem feitas apresentações periódicas sobre o contrato de gestão. Tatiana Bastos (IDC) também 61 
parabenizou a comissão do grupo pelo envolvimento e referendou concordância com a fala anterior de 62 
Hendrik Mansur (TNC). Em seguida, os membros presentes foram questionados sobre encaminhar a 63 
discussão sobre as apresentações periódicas para as câmaras técnicas, não havendo manifestações 64 
contrárias. Encaminhamento: Levar o assunto do Contrato de Gestão para a CTIL-G, considerando 65 
as propostas apresentadas nesta Plenária após apresentação do GACG. Detalhar o necessário para 66 
apresentar à Plenária. ITEM 4 – Inicialmente foi feita uma breve introdução sobre o tema pelos próprios 67 
membros. Em seguida, Tatiana Bastos (IDC) contextualizou sobre o item e destacou a importância sobre 68 
a sua discussão enquanto Plenária do Comitê Guandu-RJ. Gilvoneick Souza (ONG Socioambiental) 69 
reforçou sobre a necessidade de discussão deste assunto no âmbito do comitê e que seria necessário um 70 
posicionamento da plenária. Julio Antunes (CEDAE Abastecimento) pontuou que o tema já foi debatido 71 
em outras oportunidades e que, inclusive, passado todo este tempo foi solicitada a apresentação da 72 
CEDAE em uma reunião de Câmara Técnica e que poderia ser feito algum encaminhamento para 73 
esclarecimentos sobre o projeto. Tatiana Bastos (IDC) reforçou a necessidade de comunicação à plenária 74 
sobre os fatos que têm ocorrido e que a Resolução n°62 é antiga, de 2011. E que em seu ponto de vista 75 
as discussões deveriam ser feitas previamente, não após a licitação. Licínio Machado (FAM-Rio) gostaria 76 
de ter um posicionamento mais claro por parte do comitê. Gilvoneick Souza (ONG Socioambiental) 77 
recordou que o projeto já foi posto em discussão em outras oportunidades, não havendo avanços e nem 78 
posicionamento por parte do comitê. Uiara Martins (FONASC) chamou a atenção que em nenhum 79 
momento algum representante do comitê informou que estaria participando de discussões sobre o assunto 80 
e que seria necessário ter um maior conhecimento sobre o processo para análise. Em seguida, a 81 
Secretaria Executiva explicou que a carta enviada ao INEA/SEAS/CEDAE em 31/05/2021 seria um 82 
documento da Diretoria do Comitê Guandu-RJ, representando a Plenária do comitê, como atendimento à 83 
solicitação realizada pela plenária no final da reunião ordinária de 27/05/2021 e na oportunidade, realizou 84 
a leitura da carta (sobre: “Proteção da Tomada d’água da ETA Guandu”, de 31 de maio de 2021). Mauro 85 
Pereira (Defensores do Planeta) comentou que seria primordial considerar a responsabilização do comitê 86 
sem diálogos (sem levar em consideração o coletivo do comitê), e que seria necessário haver uma oitiva 87 
pública contando com a presença dos entes da bacia. Tatiana Bastos (IDC) propôs que fosse discutido e 88 
votado o posicionamento contra a assinatura do contrato, para que em regime de urgência o debate fosse 89 
retomado, revogando a Resolução n°62. Marco Barbosa (CREA-RJ) também concordou que a Resolução 90 
n°62 seja revogada e que seria necessário discutir tecnicamente o projeto. Após a discussão e algumas 91 
considerações complementares sobre o assunto, os membros, devido a importância do tema, solicitaram 92 
que este item fosse considerado como primeiro item de pauta de uma próxima reunião a ser agendada. 93 
Encaminhamento: Convocar uma R.E. Plenária para discussão do assunto 4 da pauta de 28/06, que 94 
foi adiado por falta de quórum: “Posicionamento do Comitê Guandu quanto ao Projeto de Proteção 95 
da tomada d´água da ETA do Guandu e a ausência de participação tempestiva do Comitê e da 96 
sociedade civil.”, como primeiro item de pauta. ITEM 5 – Por fim, o Diretor Julio Antunes (CEDAE 97 
Abastecimento) declarou como encerrada esta reunião. A reunião foi encerrada às 18h33min. Eu, Marcelo 98 
Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada por: 99 

 100 
 101 

__________________________ 
Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN) 

__________________________ 
Ana Asti (SEAS) 
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Diretor Geral Diretora Executiva 
 102 
Membros Presentes:  103 

Ana Larronda Asti (SEAS); Pamela Ferreira dos Reis (Ternium); Lincoln Sérgio Vieira Alves Barreto 104 
(LIGHT Energia); Ranyere do Nascimento de Souza (P.M. Vassouras); Adriane Sales (P.M. Seropédica) 105 
representando Flávia Constantino da Vitória (P.M. Seropédica); Helio Vanderlei Coelho Filho (INEA); 106 
Hendrik Lucchesi Mansur (TNC); João Bosco de Salles (UEZO); Josivan Cardoso Moreno (ABES-RJ); 107 
Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE Abastecimento); Licínio Machado Rogério (FAM-Rio); Luiz Fernando 108 
Carvalheira (P.M. Miguel Pereira); Marcelo Danilo da Silva Bogalhão (ANAGEA); Marco Antonio Barbosa 109 
(CREA-RJ); Mariluci Sudo Martelleto (EMATER-Rio); Helena Fortes de Freitas (SETUR); Mario Luiz Dias 110 
Amaro (P.M. Piraí); Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro); Augusto Carlos da Cunha Fonseca 111 
(Secretaria de Estado de Defesa Civil); Pedro Vieira Esteves (FIPERJ); Mauro André dos Santos Pereira 112 
(Defensores do Planeta); Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMA Brasil); Orlando de Souza Pereira (Vale 113 
Verdejante); Rosiane Garcia Diniz (Instituto Ecopreservar); Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN); 114 
Sabina Campagnani (FURNAS); Tatiana Quintela de Azeredo Bastos (IDC-Instituto de Direito Coletivo); 115 
Uiara Martins de Carvalho (FONASC). 116 

 117 

Convidados: 118 

Gilvoneick Souza (ONG Socioambiental); Celso Lopes (Defesa Civil Estadual); Luis Fernando Lisboa Jupy 119 
(FIRJAN); Nathália Vilela (AGEVAP); Kleiton Gomes (AGEVAP); Fátima Rocha (AGEVAP); Gabriela 120 
Teixeira (AGEVAP); Daiana Gelelete (AGEVAP); Fernanda Scudino (AGEVAP); Eduarda Faria 121 
(AGEVAP); Thatielle Góis (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP); Caroline Lopes (AGEVAP); Marcelo 122 
Cruz (AGEVAP). 123 


