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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ESTUDOS GERAIS - CTEG - 2016.  1 

Aos cinco dias do mês de maio de 2016, às 10h10min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 

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

na Sala de Reuniões do Comitê Guandu, na UFRRJ, tendo como pauta os seguintes 4 

assuntos: 1 – Aprovação das atas das reuniões anteriores (03.03.2016 e 24.03.2016); 2 – 5 

Aprovação da ata da reunião conjunta (07.04.2016); 3 – Estudo e contribuições ao Plano 6 

Nacional de Recursos Hídricos – Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH); 4 – 7 

Assuntos Gerais. 1 – A subcoordenadora Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) sugeriu, 8 

por conta da ausência de quórum, a leitura das minutas de ata anteriores e a indicação 9 

para serem aprovadas na reunião seguinte. Os presentes fizeram a leitura das minutas, 10 

começando pelo texto de 03.03.2016. Após contribuições, os presentes indicaram a 11 

aprovação da minuta da ata. Em seguida, iniciaram a leitura da minuta de ata de 12 

24.03.2016. Após contribuições, os presentes indicaram a aprovação da minuta. 2 – Os 13 

presentes iniciaram a leitura da minuta de ata da reunião conjunta (07.04.2016). Após 14 

contribuições, os membros indicaram a aprovação da minuta de (07.04.2016). 3 – Fátima 15 

Rocha (AGEVAP) iniciou a apresentação sobre o estudo da revisão de prioridades do 16 

Plano Nacional de Recursos Hídricos. Citou a base legal que envolve a criação e os 17 

processos de atualização do PNRH. Explicou os objetivos sugeridos pelo Diretor Geral, 18 

Julio Cesar Antunes (ABES): conhecer as diretrizes do Plano Nacional para analisar e 19 

contribuir no processo de revisão do Plano Estratégico de Recursos Hídricos do Comitê 20 

Guandu. Fátima Rocha (AGEVAP) sugeriu priorizar estudos de temas que estejam mais 21 

próximos da realidade das Bacias atendidas pelo Comitê Guandu. Tito Araújo (INEA) 22 

concordou com a sugestão. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) comentou a 23 

importância de todos conhecerem as linhas gerais dos quatro principais Componentes para 24 

então hierarquizar o estudo. Fátima Rocha (AGEVAP) fez a leitura dos Componentes do 25 

PNRH. 4 – Assuntos Gerais: Fátima Rocha (AGEVAP) falou sobre a situação do repasse 26 

de recursos à AGEVAP para atendimento ao Contrato de Gestão que atende o Comitê 27 

Guandu. Dada a ausência de repasses pelo Governo Estadual, existe a proposta de 28 

minuta de resolução para utilização do saldo de recursos já repassados para manutenção 29 

das atividades normais. Informou a data da  ExpoAseac, a ser realizada de 10 a 12 de 30 

maio, no Rio de Janeiro. As informações para participação foram disponibilizadas via 31 

Newsletter aos membros, e divulgadas na rede Facebook. Fátima também falou sobre o IV 32 

ECOB, a ser realizado de 17 a 19 de maio, em Campos dos Goytacazes – RJ. Sobre o 33 

Concurso nas Escolas, informou que está em fase final de aquisição dos prêmios. Andreia 34 

Loureiro (P.M. Queimados) perguntou se os municípios também serão comunicados sobre 35 

a data do evento de premiação.  Fátima Rocha (AGEVAP) informou que sim, mas que no 36 

momento ainda estão sendo definidos os contatos com as escolas. Andreia Loureiro (P.M. 37 

Queimados) comentou sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão 38 

integrada de Resíduos sólidos - PMSB. Explicou que o município de Queimados 39 

juntamente com a Secretaria de Estado do Ambiente – SEA e o Instituto Estadual do 40 

Ambiente – INEA e da empresa contratada MJ Engenharia, deu inicio a elaboração dos 41 

Planos, assim como outros municípios da Região Hidrográfica II Guandu. Acrescentou que 42 

os recursos para elaboração dos referidos Planos foram disponibilizados pelo CBH 43 

Guandu, através das Resoluções 48/2010 e 72/2012. Solicitou e que disponibilizados, pela 44 

secretaria executiva, os Projetos de Esgotamento Sanitário, tipo separador absoluto, 45 

elaborados pela CEDAE, previstos na Resolução Comitê Guandu Nº 48, de 23 de 46 

Setembro de 2010, Art. 2°, alínea f, para que esses possam ser contemplados/previstos 47 

nos PMSB. Finalizou colocando que se os projetos não forem contemplados/previstos nos 48 
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planos, corre o risco dos mesmos não serem executados futuramente. José Governo 49 

informou que não representa mais a CSA sendo essa representação exercida pela Lucimar 50 

Marinho. Explicou que visitou uma usina térmica no Maranhão, onde existe uma questão 51 

relativa  à utilização de água. Falou sobre a relação da USINA “Eneva” com o Comitê de 52 

Bacia do Rio Mearim. Relatou que o funcionamento do Comitê Guandu é visto como 53 

modelo para a gestão compartilhada de água, dada a interação entre o Comitê, a 54 

AGEVAP, os órgãos gestores e usuários. Destacou que o trabalho no Guandu ainda pode 55 

melhorar, mas é reconhecido em outras esferas. Como lista de encaminhamentos 56 

segue: 1 - Enviar as atas aprovadas nesta reunião, para apreciação dos membros 57 

para que possam referendar no próximo encontro, pois, não houve quorum; 2 - 58 

Montar um comparativo do sumário do Plano Nacional com o Plano de Bacia do 59 

Guandu e enviar aos membros para que possam relacionar e estudar os programas 60 

que estão de acordo com a realidade da Bacia; 3 – Incluir José Governo no mailing 61 

da CTEG para envio dos materiais das reuniões.  4 – Informar aos municípios o 62 

andamento dos projetos de Esgotamento e do Plano Municipal de Saneamento 63 

Básico e Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.  A 64 

subcoordenadora Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) agradeceu a presença de todos 65 

e encerrou a reunião às 12h27min. Eu, Lucas Lacerda, tomei a termo esta ata, que segue 66 

assinada por:  67 

 68 

Franziska Huber (FAETERJ – PARACAMBI)   __________________________ 69 

Magda Tubino (UVA)      __________________________ 70 

Tito de Araújo (INEA)      __________________________ 71 

Andreia Loureiro (P.M. Queimados)    __________________________ 72 

 73 

Presentes: 74 

Sociedade Civil: Magda Tubino (UVA), Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi),   75 

Governo: Tito de Araújo (INEA); Andreia Loureiro (Prefeitura de Queimados);  76 

 77 

Membros Ausentes: 78 

Usuários: Frederico Menezes (CEDAE); Márcio Peixoto (SIMARJ); José Gomes (LIGHT); 79 

Lucimar Marinho (TKCSA);  80 

Sociedade Civil: Camilla Hellen Peixoto (OMA-Brasil); Hendrik Mansur (TNC) 81 

Governo: Greice Kelly Mendes (P.M. Seropédica); José Arnaldo (P.M. Japeri) 82 

 83 

Convidados:  84 

William Weber (jornalista); Cristiano Alves (FAETERJ-Paracambi); Daniel Brotto (UVA); 85 

José Governo (JLG Consultoria) 86 


