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ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS TÉCNICAS CTEG E CTIL-G - 2016.  1 

Ao sexto dia do mês de outubro de 2016, às 10h17min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu –, deu início à 2ª Reunião 3 

Conjunta das Câmaras Técnicas CTEG e CTIL-G, na Sala de Reuniões do Comitê 4 

Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1 – Apreciação e aprovação 5 

da minuta de Resolução para o Plano de Aplicação Plurianual CBH Guandu – 2017-2020; 6 

2 – Aprovação da proposta de orçamento para o Contrato de Gestão CG 003/INEA; 3 – 7 

Assuntos Gerais. Nathália Vilela (Agevap) iniciou a reunião apresentando os assuntos da 8 

pauta. Nathália Vilela (Agevap) citou que tanto o Plano de Aplicação Plurianual quanto o 9 

orçamento do Contrato de Gestão já foram amplamente debatidos com a diretoria, e que 10 

resta o debate e a realização de contribuições das câmaras técnicas para encaminha-los 11 

para aprovação da plenária do Comitê Guandu, a ser realizada em 17 de outubro, e 12 

posterior encaminhamento ao CERHI. Julio Cesar Antunes (ABES) comentou que 13 

atualmente o Guandu está de revisando seu plano de bacia. Sendo assim,  alguns tópicos 14 

presentes no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) poderão ser revistos daqui a um ano e 15 

meio, quando será concluída a revisão do Plano de Bacia. Julio Cesar Antunes (ABES) 16 

ressaltou que o Comitê Guandu não está terminando o PAP, e sim renovando, já que 17 

precisará ser feito revisão mais a frente. Nathália Vilela (Agevap) iniciou a apresentação 18 

falando sobre o texto do termo aditivo ao Contrato de Gestão da Agevap. O aditivo, além 19 

de ser feito para propostas orçamentárias, teve o texto revisado para melhorar a 20 

compreensão de algumas cláusulas, a pedido do Comitê Guandu. Hendrik Mansur (TNC) 21 

ressaltou que as mudanças no texto apenas documentam ações que já vem ocorrendo na 22 

gestão, e Julio Cesar Antunes (ABES) concordou, dizendo que a intenção é apenas tornar 23 

essas informações claras para quem não participa das discussões. Julio Cesar Antunes 24 

(ABES) citou o bom relacionamento com a Agevap em relação às demandas e tempo de 25 

respostas que o Comitê necessita. Nathália Vilela (Agevap) prosseguiu lendo o texto 26 

proposto pela diretoria ao Termo aditivo. A seguir, Nathália Vilela (Agevap) apresentou os 27 

valores que precisam ser aprovados e explicou que as quantias tratam-se de uma previsão 28 

para os próximos anos. Nathália Vilela (Agevap) apresentou o método utilizado para 29 

calcular o valor de cada item. Com relação aos equipamentos, Julio Cesar Antunes (ABES) 30 

exemplificou citando o gasto com fita streaming, que faz o backup de todas as informações 31 

do Comitê Guandu. Nathália Vilela (Agevap) demonstrou a projeção de gastos para os 32 

próximos anos. Nathália Vilela (Agevap) citou a previsão de contratação de profissionais 33 

para o próximo ano, um especialista de recursos hídricos, um especialista administrativo e 34 

um estagiário já para 2017, além de mais funcionários até 2020. Após o fim da 35 

apresentação, Hendrik Mansur (TNC) parabenizou e ressaltou que o sucesso do Comitê 36 

está alinhado a uma agência forte como a Agevap. Nathália Vilela (Agevap) ressaltou que 37 

o orçamento prevê apenas o custeio da agência, e não está se referindo aos projetos. 38 

Após isso, Nathália Vilela (Agevap) iniciou a apresentação sobre o Plano de Aplicação 39 

Plurianual (PAP) detalhando todos os investimentos na área de atuação do Comitê. O PAP 40 

tem o objetivo de esclarecer quais projetos o Comitê deve priorizar para investir nos 41 

próximos quatro anos. Ela citou recursos que serão remanejados de projetos não iniciados 42 

ou recursos remanescentes de projetos concluídos pelo Comitê Guandu. Esses recursos a 43 

serem remanejados referem-se aos seguintes projetos: Plano de Contingência, Programa 44 

de Educação Ambiental, Queimadas e Hidrogeologia de Aquíferos, para outros projetos em 45 

andamento e/ou que precisam ser atualizados, como o Minas d´Água, SIGA Guandu, 46 

ações da diretoria colegiada e Saneamento Rural. O diretor executivo Decio Tubbs 47 

(UFRRJ) ressaltou que os projetos não iniciados não estão descartados, e que pretende 48 
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dar continuidade a eles. Hendrik Mansur (TNC) questionou os recursos para programas 49 

que estão cancelados ou parados, e Decio Tubbs (UFRRJ) explicou que estes foram 50 

descontinuados devido a problemas com custos e com a justiça, mas que serão 51 

retomados. Em seguida, Nathália Vilela (Agevap) detalhou o desembolso previsto para os 52 

recursos comprometidos em cada programa. Além disso, a Gerente de Recursos Hídricos 53 

apresentou os recursos disponíveis estimados para os próximos anos. Nathália Vilela 54 

(Agevap) citou os percentuais pré-estabelecidos para destinação de recursos, sendo 70% 55 

para saneamento, 3,5% para estudos e pesquisas, 3,5% para educação ambiental e 3,5% 56 

para PSA. Em seguida, Nathália Vilela (Agevap) apresentou a metodologia para 57 

priorização dos programas com critérios de relevância como Meta PRH, prioridade para a 58 

sociedade e prioridade de plano de investimentos. No entanto, Nathália Vilela (Agevap) 59 

ressaltou que o Comitê Guandu tem a opção de priorizar outros projetos, caso os julgue 60 

mais importantes. A proposta é manter os recursos para os 15 programas previstos no 61 

PAP vigente e acrescentar quatro que foram preteridos por já terem sido concluídos e o 62 

fortalecimento do Sistema de Outorga.  Nathália Vilela (Agevap) mostrou a distribuição de 63 

recursos novos, explicando os valores respectivos para cada investimento antes de 64 

encerrar a apresentação e dar oportunidade para os membros tirarem dúvidas. Hendrik 65 

Mansur (TNC) questionou se o valor total destinado ao PSA no período de 2017 a 2020 66 

está incluso dentro dos 3,5% obrigatórios, e Julio Cesar Antunes (ABES) explicou que para 67 

todos os projetos pré-definidos o valor mínimo está garantido. Para PSA, por exemplo, o 68 

valor está três vezes maior do que o mínimo exigido. Nathália Vilela (Agevap) apresentou a 69 

resolução criada para o PAP 2017-2020 para apreciação e considerações pontuais dos 70 

membros. Hendrik Mansur (TNC) sugeriu tirar o item 2 do anexo, por se tratar de uma 71 

questão que estava no último PAP. Hendrik Mansur (TNC) questionou os critérios 72 

utilizados nos recursos comprometidos da dotação orçamentária para definir os status dos 73 

programas e pediu uma melhor definição. Julio Cesar Antunes (ABES) sugeriu colocar uma 74 

nota no material que for enviado para os demais membros para melhor esclarecimento. 75 

Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) sugeriu tirar o tópico status, por não fazer diferença 76 

no texto, e acrescentar a data limite. Hendrik Mansur (TNC) perguntou qual o critério de 77 

prioridade definido para priorizar os investimentos e Nathália Vilela (Agevap) respondeu 78 

que ainda não foi discutido. Julio Cesar Antunes (Abes) sugeriu discutir nas câmaras 79 

técnicas. Após as considerações, o grupo aprovou o PAP Guandu 2017-2020 e o 80 

orçamento para o Contrato de Gestão. Julio Cesar Antunes (ABES) ressaltou que caso 81 

surja alguma nova sugestão, que seja levada para a diretoria a fim de discutir nas câmaras 82 

técnicas. No tópico assuntos gerais, Julio Cesar Antunes comentou sobre a visita do 83 

CEIVAP ao Paraíba do Sul na próxima semana e perguntou sobre quem tem interesse em 84 

participar. Nathália Vilela (Agevap) explicou que a cotação da van já tinha sido planejada e 85 

a saída da van será em Três Rios, Barra Mansa e Volta Redonda. Paulo de Tarso (Firjan) 86 

mostrou interesse e propôs ir com o próprio carro. Como encaminhamento, Julio Cesar 87 

Antunes (ABES) sugeriu que os membros fizessem contribuições pontuais antes do 88 

documento ser enviado para apreciação na plenária, pela quantidade de pessoas ser 89 

maior e para facilitar o entendimento dos demais membros. Às 13h00 a reunião 90 

terminou. Eu, Julio Camacho, tomei a termo esta ata, que segue assinada pelos seguintes 91 

membros: 92 

 93 

Paulo de Tarso (FIRJAN) _______________________ 94 

Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) ___________________________ 95 
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Andreia Loureiro (P.M. Queimados) _____________________________________ 96 

Carolina Peixoto (CEDAE) ___________________________________________ 97 

Iran Bittencourt (ITPA) _____________________________________________ 98 

Hendrik Mansur (TNC) _______________________________________________ 99 

 100 

Membros Presentes CTIL-G: 101 

Usuários: Paulo de Tarso (FIRJAN), Carolina Martins Peixoto (CEDAE); 102 

Sociedade Civil: Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), Iran Bittencourt (ITPA); 103 

Governo: Andreia Loureiro (P.M. Queimados); 104 

 105 

Membros Ausentes CTIL-G: 106 

Usuários: Rinaldo Rocha (LIGHT); Amisterdan Ribeiro (SIMARJ); 107 

Sociedade Civil: Fernando Ribeiro (CI Brasil), Daniel Broto (UVA); 108 

Governo: Magno Roza (EMATER-RJ), José Arnaldo de Oliveira (P.M. Japeri), Thayani 109 

Velasco (P.M. Seropédica); 110 

 111 

Membros Presentes CTEG: 112 

Usuários:  113 

Sociedade Civil: Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), Hendrik Mansur (TNC); 114 

Governo: Andreia Loureiro (P.M. Queimados); 115 

 116 

Membros ausentes CTEG: 117 

Usuários: Frederico Coelho (CEDAE), Márcio Peixoto (SIMARJ), José Gomes (LIGHT), 118 

Lucimar Marinho (TKCSA); 119 

Sociedade Civil: Camilla de Lima (OMA-Brasil), Magda Tubino (UVA);  120 

Governo: José Arnaldo de Oliveira (P.M. Japeri), Tito de Araújo (INEA), Grace Kelly de 121 

Oliveira Mendes (P.M. Seropédica);  122 

 123 

Convidados: Júlio Cesar Antunes (CEDAE), Decio Tubbs (UFRRJ), William Weber 124 

(jornalista), Nathália Vilela (AGEVAP), Caroline Lopes Santos (AGEVAP), Richard 125 

Hollanda (Montenegro). 126 


