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No dia 01 do mês de Julho de 2021, às 13h:30min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 1 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 5ª 2 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Instrumentos Legais e de Gestão, não 3 

presencial, via plataforma de videoconferência, tendo como pauta os seguintes 4 

assuntos: 1 - Apresentação e Leitura da pauta; 2- Aprovação das minutas de atas 5 

da reunião de 10.06.2021; 3 – Aprovação da inscrição da Instituição Ternium para 6 

vacância na CTIL-G no seguimento Usuários; 4  - Analisar e, estando de acordo, 7 

emitir concordância para envio à Plenária da minuta de Resolução que “Institui 8 

regras de convivência do Comitê Guandu-RJ e dá outras providências.”; 5 - 9 

Apresentação da lista de PLs em tramitação no RJ e elaboração de carta ao CERHI-10 

RJ solicitando reunião com ALERJ; 6 - Assuntos Gerais. Às 13h:30min a 11 

Coordenadora de Núcleo da Secretaria Executiva Fátima Rocha (AGEVAP) anunciou 12 

que não havia quórum e a segunda chamada se daria às 14:00hs. Às 14:00hs Fátima 13 

Rocha (AGEVAP) comunicou a existência de quórum à Coordenadora Mayná Moraes 14 

(CEDAE-Saneamento) que deu início a reunião. Em seguida solicitou à Fátima Rocha 15 

(AGEVAP) a leitura das orientações da reunião e em seguida a leitura do primeiro item 16 

da pauta: 1- Apresentação e Leitura da pauta: a leitura da pauta não teve observações 17 

entre os membros presentes à reunião e em seguida deu-se início ao segundo item da 18 

pauta. 2- Leitura e aprovação da minuta de ata da reunião de 10.06.2021: Mayná 19 

Moraes (CEDAE-Saneamento) perguntou se houveram contribuições à Ata. Fátima 20 

Rocha (AGEVAP) informou aos presentes que houveram contribuições dos membros. 21 

Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) perguntou aos presentes se achavam necessária 22 

a leitura, dizendo que não causaria prejuízo porque achava que deveria cobrir a pauta 23 

dentro do tempo. Não houveram manifestações contrárias e Fátima Rocha (AGEVAP) 24 

iniciou a leitura. Procedida a leitura, Rinaldo José da Silva Rocha (Light), Sabina 25 

Campagnani (Furnas), Mayná Moraes Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento; Marcelo 26 

Danilo (ANAGEA); Rodrigo Santos Hosken (ABES); Gisele Dornelles Pires (INEA); 27 

Jonathas Acácio Ramos Gonçalves (PM Rio Claro); votaram favoravelmente e Hendrik 28 

Lucchesi Mansur (TNC) absteve-se de votar. A ata foi aprovada por 7 (sete) votos 29 

favoráveis. Em seguida Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) passou ao terceiro item 30 
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de pauta: 3 – Aprovação da inscrição da Instituição Ternium para vacância na CTIL-31 

G no seguimento Usuários; Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) solicitou a 32 

verificação da vacância. Fátima Rocha (AGEVAP) confirmou a vacância; Rodrigo Santos 33 

Hosken (ABES) ponderou que todos os usuários têm que estar de acordo com a inserção 34 

conforme o regimento. Letícia de Campos (Ternium) falou brevemente sobre a Ternium. 35 

Em seguida, Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) colocou em votação. Rinaldo José 36 

da Silva Rocha (Light), Sabina Campagnani (Furnas), Mayná Moraes Coutinho Morais 37 

(CEDAE-Saneamento) do segmento Usuários votaram favoravelmente à inserção da 38 

Ternium na composição da CTIL-G. Mayná Morais (CEDAE-Saneamento) solicitou o 39 

próximo item de pauta: 4 - Analisar e, estando de acordo, emitir concordância para 40 

envio à Plenária da minuta de Resolução que “Institui regras de convivência do 41 

Comitê Guandu-RJ e dá outras providências.”; Mayná Moraes (CEDAE-42 

Saneamento) disse que a minuta já está bem amadurecida para ser discutida e solicitou 43 

sua leitura. Após a leitura, Sabina Campagnani (Furnas), Mayná Moraes (CEDAE-44 

Saneamento) e Marcelo Danilo (ANAGEA) realizaram um “brainstormming” ponderando 45 

sobre as sanções no afastamento do membro. Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) 46 

solicitou que a Secretaria Executiva fosse pegando a referência do regimento interno 47 

enquanto os membros progredissem com as contribuições. Rodrigo Santos Hosken 48 

(ABES) pontuou que no “considerando”, a menção do órgão dos deputados não se aplica 49 

porque não somos órgão legislativo. Cortaria esta menção. Fátima Rocha (AGEVAP) 50 

informou que este “considerando” foi copiado do código de ética da câmara legislativa, 51 

mas como aconteceram muitas alterações no texto ele não se aplica a gestão de 52 

recursos hídricos; pensou também que deveria ser suprimido. Mayná Morais (CEDAE-53 

Saneamento) solicitou chamada nominal para votação da supressão ou não sobre a 54 

menção do código de ética da câmara dos deputados. Rinaldo José da Silva Rocha 55 

(Light), Sabina Campagnani (Furnas), Mayná Moraes Coutinho Morais (CEDAE-56 

Saneamento); Marcelo Danilo (ANAGEA); Rodrigo Santos Hosken (ABES); Gisele 57 

Dornelles Pires (INEA); Jonathas Acácio Ramos Gonçalves (PM Rio Claro) votaram a 58 

favor. Desta forma, 7 (sete) integrantes votaram favoravelmente a supressão do item. 59 

Gisele Pires (INEA) pediu destaque e ponderou sobre o artigo 2 Item D: “usar os poderes 60 
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e prerrogativas da função para constranger ou aliciar qualquer pessoa sobre a qual 61 

exerça ascendência hierárquica, para quaisquer fins”; Mayná Moraes (CEDAE-62 

Saneamento) entendeu que estavam pautando a uma conduta externa ao comitê. Seria 63 

o caso de incluir o termo: “nas instâncias do comitê” que foi aceito por Gisele Pires (INEA) 64 

e demais membros. Em seguida, seguindo a ordem das solicitações de fala, Fátima 65 

Rocha (AGEVAP) fez a leitura de 2 (dois) pontos deixados  por Hendrik Lucchesi Mansur 66 

(TNC) que já não se encontrava na reunião mas deixou as considerações no chat da 67 

seguinte forma: “RESOLUÇAO – CONDUTA – ART 8º. 1 - Considerando alguns fatos já 68 

ocorridos no Comitê Guandu e, por outro lado, o princípio de não constrangimento das 69 

pessoas, gostaria de sugerir uma discussão sobre o Art. 8º. Todo o processo de sanções 70 

deve ou não ser divulgado aos membros do comitê Guandu durante o andamento do 71 

processo? Ou ainda manter no site do Comitê, restrito aos membros do Comitê, uma 72 

pág. com os documentos. PROPOSTA PARA PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO. 2 - 73 

Outro ponto é uma proposta para incluir na pauta e trabalho da CTIL-G: elaboração de 74 

uma proposta de legislação para alteração da aplicação de 70% dos recursos da 75 

cobrança para saneamento.” Iniciou-se o debate a respeito da “observação 1” de Hendrik 76 

Mansur (TNC). Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) opinou que para acatar a 77 

sugestão proposta, incluir um dispositivo de que o processo deverá ocorrer dentro das 78 

instâncias e só será divulgado após ir para instância de plenária. Sugeriu que se fizesse 79 

um parágrafo no Artigo 8º. Marcelo Danilo (ANAGEA), Gisele Pires (INEA), Rodrigo 80 

Hosken (ABES) também deram suas sugestões. Alterada a minuta, inclusive com 81 

inclusão de parágrafo único ao Artigo 8º que foi definido da seguinte forma: “Parágrafo 82 

Único: Durante o andamento do processo não será dada publicidade até o prazo 83 

regimental de convocação para a plenária. Apenas os membros citados teriam acesso”; 84 

procedeu-se a votação sobre a inclusão do parágrafo e do teor completo da minuta para 85 

aprovação ou não por Rinaldo José da Silva Rocha (Light), Mayná Moraes (CEDAE-86 

Saneamento; Marcelo Danilo (ANAGEA); Rodrigo Santos Hosken (ABES); Gisele 87 

Dornelles Pires (INEA) que estavam presentes; Todos votaram pela aprovação. Desta 88 

forma, 5 (cinco) integrantes presentes votaram e aprovaram o texto, com as alterações 89 

promovidas e a inclusão do parágrafo mencionado. Mayná Moraes (CEDAE-90 
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Saneamento) solicitou aos presentes que estendessem um pouco o prazo de 91 

encerramento da reunião para prosseguirem com a pauta. Rodrigo Santos Hosken 92 

(ABES) informou que precisaria deixar a reunião e os demais decidiram continuar. 93 

Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) solicitou que se apresentasse o item 5 - 94 

Apresentação da lista de PLs em tramitação no RJ e elaboração de carta ao CERHI-95 

RJ solicitando reunião com ALERJ; Fátima Rocha (AGEVAP) contextualizou a 96 

situação a respeito do item dizendo que a diretoria do comitê solicitou trazer a CTIL-G o 97 

acompanhamento do que está acontecendo na ALERJ e que pode impactar na gestão 98 

de recursos hídricos. Acharam importante o conhecimento das PLs pela CTIL-G para ela 99 

analisar o que está sendo discutido. Sugestão é que haja uma solicitação ao CERHI para 100 

que ele convide a ALERJ para discussão destas PLs. Em seguida, Rayssa Duarte 101 

(AGEVAP) da assessoria jurídica da AGEVAP compartilhou apresentação indicando os 102 

diversos Projetos de Lei de interesse na ALERJ. Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) 103 

solicitou um apanhado dos PL tramitando, um resumo sobre cobrança, reuso, os que já 104 

passaram, os que vão ser analisados, isto para ajudar o entendimento dos membros da 105 

câmara. Que se elencasse alguns assuntos para ajudar na construção da carta que vão 106 

fazer agora para que os membros ouvissem sobre os assuntos que estão tramitando e 107 

que estão em nossa bacia. Rayssa Duarte (AGEVAP) falou que o número de PLs em 108 

movimentação é bastante grande e que seria viável fazer para uma próxima 109 

oportunidade. Detalhou o número elevado dos PLs que estão envolvidos com sistema 110 

de recursos hídricos e saneamento. Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) agradeceu 111 

Rayssa Duarte (AGEVAP) e contextualizou sobre a intenção da carta, dizendo que o que 112 

foi pensado é que houvesse uma carta do comitê para o CERHI para os comitês terem 113 

mais voz nestes PLs que é uma coisa que é garantida mas ainda tem que ficar buscando 114 

este espaço para o colegiado seja reconhecido e que se consiga colocar as nossas 115 

discussões dentro das pautas que estão tramitando dentro da ALERJ. Com base neste 116 

documento enviado, seria feita a minuta de carta para a diretoria enviar para que o 117 

CERHI pudesse fazer esta aproximação: incluir o comitê nesta discussão das PLs que 118 

impactam na bacia. A seguir passou a palavra para Fátima Rocha (AGEVAP) que 119 

colocou a carta em apresentação, a sua leitura e seu entendimento, sendo avaliada 120 
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pelos presentes, que foram realizando e inserindo em comum acordo as suas 121 

apreciações e inserções ao texto inicialmente proposto. Concluído os ajustes, Mayná 122 

Moraes (CEDAE-Saneamento) solicitou e Fátima Rocha (AGEVAP) procedeu a 123 

chamada para votação: Rinaldo José da Silva Rocha (Light),  Mayná Morais (CEDAE-124 

Saneamento); Marcelo Danilo (ANAGEA); Gisele Dornelles Pires (INEA) votaram a favor 125 

e Hendrik Lucchesi Mansur (TNC) que havia retornado neste momento sem participação 126 

na discussão, se absteve de votar. Desta forma, a minuta foi aprovada por 4 (quatro) 127 

integrantes presentes, havendo uma abstenção. Em seguida Mayná Morais (CEDAE-128 

Saneamento) solicitou o item de pauta seguinte: 6 - Assuntos Gerais: Gilvoneick de 129 

Souza (Defensoria Sócio Ambiental); ponderou que a reunião do comitê plenário tem 130 

temas muito importantes a serem discutidos e que todos os membros das câmaras 131 

técnicas devem participar. Hendrik Lucchesi Mansur (TNC) falou que fez duas propostas 132 

para item de pauta para próxima reunião e gostaria de saber se foram aprovadas; Mayná 133 

Morais (CEDAE-Saneamento) deixou como encaminhamento tentar verificar no 134 

calendário em que reunião conseguir alocar isto porque as próximas reuniões têm alguns 135 

assuntos afetos a questão da cobrança dentro do calendário. Disse que pode trazer na 136 

próxima reunião para verificar o momento oportuno de aborda-lo e que sobre a segunda 137 

proposta poderia avaliar e traze-la na próxima reunião para votar a inclusão e o momento 138 

oportuno de avalia-la. Hendrik Lucchesi Mansur (TNC) disse que sua ideia é colocar na 139 

pauta da próxima reunião. Pois, o comitê não pode ser passivo neste processo. O Comitê 140 

tem que ser proativo. E sua proposta é levar esta questão para próxima reunião. Mayná 141 

Morais (CEDAE-Saneamento) concordou em na próxima reunião definir se vão discutir 142 

ou não nas reuniões posteriores. Hendrik Lucchesi Mansur (TNC) concordou em abordar 143 

os assuntos na próxima reunião para se discutir dentro de um planejamento para as 144 

reuniões subsequentes. Mayná Moraes (CEDAE-Saneamento) em seguida agradeceu 145 

a presença, a contribuição de todos encerrando a reunião às 16h43min. Eu, Kleiton 146 

Gomes (AGEVAP), tomei a termo esta ata que segue assinada por: 147 

 148 

 149 
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 150 

     __________________________                       

Mayná Moraes Coutinho 

Moraes (CEDAE-SANEAMENTO 

                      Coordenador 

            __________________________ 

            Rodrigo Santos Hosken (ABES) 

                         Subcoordenador  

 151 

Membros Presentes: Rinaldo José da Silva Rocha (Light), Sabina Campagnani 152 

(Furnas), Mayná Moraes Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento; Marcelo Danilo da 153 

Silva Bogalhão (ANAGEA); Rodrigo Santos Hosken (ABES); Gisele Dornelles Pires 154 

(INEA); Jonathas Acácio Ramos Gonçalves (PM Rio Claro); 155 

Membros Ausentes: Jaqueline Guerreiro Aguiar (Oma Brasil); Antônio Orlando Izolani 156 

(PM Paracambi); Mario Luiz Dias Amaro (PM Piraí); 157 

Convidados: Letícia de Campos (Ternium); Gilvoneick de Souza (Defensoria Sócio 158 

Ambiental); Fatima Rocha (AGEVAP); Maria Adelaide (AGEVAP); Kleiton Gomes 159 

(AGEVAP); Rayssa Duarte (AGEVAP). 160 


