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    ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMI TÊ GUANDU - 1 

2009. 2 
 3 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de 2009, às 10h00min, o Comitê das Bacias 4 
Hidrográficas dos Rios Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 2ª 5 
Reunião Ordinária do Plenário de 2009, no Auditório Hilton Salles, localizado no Prédio 6 
Principal da UFRuralRJ, BR 465, km 07, Seropedica, RJ, tendo como sugestão de pauta os 7 
seguintes assuntos: 1)Apreciação das minutas das atas referente à 3ª Reunião Extraordinária 8 
do Plenário de 2008 (em anexo) e 1ª Reunião Ordinária do Plenário de 2009 (em anexo); 9 
2)Tramite dos processos do Comitê Guandu no âmbito do Governo do Estado do RJ; 3) 10 
Minuta da Resolução nº. 34 que “Dispõe, ad referendum do Plenário do Comitê Guandu, 11 
sobre o calendário de reuniões ordinárias do Plenário de 2009”; 4) Minuta da Resolução nº. 12 
35 que “Dispõe sobre o Parecer Técnico do Processo CG nº. 03/2008 referente à 13 
implantação do empreendimento – Central de Tratamento de Resíduos Industriais no 14 
Distrito Industrial de Paracambi”; 5) Minuta da Resolução nº. 36 que “Dispõe sobre o 15 
Parecer Técnico do Processo CG nº. 04/2009 referente à implantação da Estação de 16 
Tratamento de Água a ser construída no Município de Japeri”; 6) Divida da CEDAE; 7) 17 
APA Guandu – Conselho Deliberativo; 8) Programa de Saneamento do Estado do Rio de 18 
Janeiro; 9) Projeto Produtores de Água; 10)Programa de Resíduos Sólidos do Governo do 19 
Estado RJ.; 11) Assuntos gerais. Estavam presentes 32 membros do Comitê, biênio 20 
2009/2010, entre titulares e suplentes, sendo 24 votantes, a saber: representando a 21 
Sociedade Civil – Décio Tubbs Filho ( UFRuralRJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; 22 
Friedrich Herms (UERJ); Gilberto de Souza Pereira ( Instituto Terra de Preservação 23 
Ambiental); Magno Neves (GDN); Nelson Rodrigues dos Reis Filho ( OMABRASIL); 24 
Frederico Menezes Coelho ( ABES); Adacto Ottoni ( CREA-RJ); representando os usuários 25 
– Antonio Cesar Aragão (PETROBRAS/REDUC); Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE); 26 
Edson Mendonça ( Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro – por procuração); 27 
Abílio Faia ( FCC); Jorge José do Nascimento (LIGHT Energia); José Luiz Governo (CSA); 28 
Marcos Antonio de Araújo Nogueira (Associação de Produtores Orgânicos do Vale); Pedro 29 
Ernesto Fonseca Brum ( Associação Pequenos Produtores Rurais de Vera Cruz); Sabina 30 
Campagnani (FURNAS); Jorge José do Nascimento (LIGHT); representando o Governo 31 
Municipal - Evandro Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); Edivane Castilho 32 
(Prefeitura Municipal de Pirai); José Anunciação Gonçalves (Prefeitura Municipal de 33 
Queimados); Mauro de Alvarenga Peixoto Gonçalves ( Prefeitura Municipal de Miguel 34 
Pereira); representando o Governo do Estado – Rosa Maria Formiga Johnson ( INEA) e  35 
Fátima Casarin (SEA); representando o Governo Federal – Roosevelt Antunes ( IBAMA/ 36 
Instituto Chico Mendes de Biodiversidade). Participaram 10 convidados (lista em anexo). O 37 
Secretário Executivo, Antonio Aragão, iniciou a reunião às 10h: 00 min agradecendo a 38 
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presença de todos e convidando os Diretores presentes para compor a mesa. Foi solicitado 39 
pela Diretora Rosa Formiga inversão de pauta sugerindo que o item 2) Tramite dos 40 
processos do Comitê Guandu no âmbito do Governo do Estado do RJ seja verificado 41 
posteriormente para aguardar o representante com as devidas informações e o item 6) 42 
divida da CEDAE seja o ultimo a ser discutido. A pauta com sugestão foi lida e aprovada 43 
por unanimidade. Em seguida foram verificadas as minutas das atas referentes à 3ª Reunião 44 
Extraordinária do Plenário de 2008 e 1ª Reunião Ordinária de 2009, enviadas anteriormente 45 
por e-mail aos membros, e aprovadas por unanimidade. A Minuta da Resolução nº. 34 que 46 
“Dispõe, ad referendum do Plenário do Comitê Guandu, sobre o calendário de reuniões 47 
ordinárias do Plenário de 2009, de 08 de junho de 2009, foi aprovada por unanimidade. O 48 
Secretário Executivo, Antonio Aragão, convidou à coordenadora da Câmara Técnica de 49 
Assuntos Legais e Institucionais – CTALI, Mônica Jaen (CSA), que expôs o parecer da 50 
Câmara referente ao empreendimento - Central de Tratamento de Resíduos Industriais a ser 51 
instalado no Distrito Industrial de Paracambi, em anexo. Acrescentou que alguns itens 52 
foram suprimidos, do parecer enviado pela Câmara Técnica de Estudos e Projetos, para 53 
adequar a competência do Comitê, tais como: a) Manifestação do Poder Público Executivo 54 
de Paracambi quanto à instalação do empreendimento; b) Manifestação do IBAMA quanto 55 
à instalação do empreendimento; c) Descrição dos passivos para remediação; e) 56 
detalhamento do Plano de Reflorestamento; h) Análise de risco e Plano de Contingência 57 
para acidentes de cargas perigosas nos acessos a unidade; i) Detalhamento do processo de 58 
tratamento de resíduos industriais e hospitalares; j) Caso o empreendimento venha a receber 59 
e tratar os resíduos sólidos urbanos do Município de Paracambi, deverá ser apresentado 60 
projeto especifico. Foi solicitado ainda que o parecer da Câmara Técnica de Estudos e 61 
Projetos seja enviada ao órgão gestor através de oficio e que os demais itens restantes do 62 
parecer constem da Resolução. Todos concordaram, exceto Mauro Pimentel (CEDAE), 63 
membro suplente, que fez questão de registrar sua opinião pois considera que o parecer da 64 
CTALI vai contra as diretrizes gerais de ação da Política Nacional de Recursos Hídricos 65 
que retrata a importância da integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 66 
ambiental e que a discussão não deve ser somente referente aos aspectos de recursos 67 
hídricos. Friedrich Herms (UERJ) solicitou manter, o item h) referente análise de risco e 68 
Plano de contingência para acidentes de cargas perigosas nos acessos à unidade, na 69 
resolução. Foi decidido pelo plenário a realização de votação nominal. Foram registrados 70 
onze votos a favor de incluir o item na resolução: Décio Tubbs Filho (UFRuralRJ), 71 
Friedrich Herms (UERJ), Gilberto de Souza Pereira ( Instituto Terra de Preservação 72 
Ambiental), Frederico Menezes Coelho ( ABES), Adacto Ottoni ( CREA-RJ), Nelson 73 
Rodrigues dos Reis Filho ( OMABRASIL), Jorge José do Nascimento (LIGHT), Marcos 74 
Antonio de Araújo Nogueira (Associação de Produtores Orgânicos do Vale), Pedro Ernesto 75 
Fonseca Brum ( Associação Pequenos Produtores Rurais de Vera Cruz) e Evandro Batista 76 
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(Prefeitura Municipal de Rio Claro). Os demais, onze membros descritos a seguir, optaram 77 
pela não inclusão do item já mencionado:  Magno Neves (GDN), Antonio Cesar Aragão 78 
(PETROBRAS/REDUC), Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE), Edson Mendonça 79 
( Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro – por procuração),  Abílio Faia ( FCC), 80 
José Luiz Governo (CSA), Sabina Campagnani (FURNAS), José Anunciação Gonçalves 81 
(Prefeitura Municipal de Queimados), Mauro de Alvarenga Peixoto Gonçalves ( Prefeitura 82 
Municipal de Miguel Pereira), Rosa Maria Formiga Johnson ( INEA), Fátima Casarin (SEA) 83 
e Roosevelt Antunes ( IBAMA/ Instituto Chico Mendes de Biodiversidade). Houve empate 84 
no resultado que foi decidido pelo voto de minerva do Diretor Geral, Décio Tubbs 85 
(UFRuralRJ), solicitando a inclusão do item mencionado justificando que vários acidentes 86 
com cargas perigosas já ocorreram na Bacia  e que por esse motivo considera necessário  87 
manter o item. O Secretário Executivo fez a leitura da minuta da Resolução nº. 36 que 88 
“Dispõe sobre o Parecer Técnico do Processo CG nº. 04/2009 referente à implantação da 89 
Estação de Tratamento de Água a ser construída no Município de Japeri”.  Adacto Otonni 90 
(CREA-RJ) destacou o fato de que maior abastecimento de água significa maior quantidade 91 
de esgoto gerado e que a Prefeitura Municipal de Japeri precisa dar tratamento adequado ao 92 
esgoto que hoje é o maior problema da Bacia. A Resolução nº. 36 foi aprovada por 93 
unanimidade. O representante da Diretoria de Biodiversidade do INEA, Sr. Zaré Augusto 94 
Soares, apresentou o Programa do Estado para fortalecimento dos Conselhos Gestores das 95 
APAS. Citou o Decreto nº. 40.670, de 22 de março de 2007, que criou a APA Guandu e 96 
que em seu artigo 4º vinculou o Conselho Gestor da APA como sendo composto pelos 97 
membros do Comitê e presidido pelo antigo IEF – Instituto Estadual de Florestas. 98 
Acrescentou que a Lei nº. 3.443, de 14 de julho de 2000, em seu artigo 3º define a 99 
composição do Conselho gestor da APA e que considera importante tentar conciliar os dois 100 
dispositivos legais. Informou que de acordo com o Decreto alguns municípios por não 101 
participarem do plenário do Comitê não poderiam compor o Conselho mas que a Lei 102 
mencionada anteriormente estabelece que todos os municípios arbacados pela unidade de 103 
conservação deverão compor o Conselho. Friedrich Herms (UERJ) considera que seria 104 
importante criar um grupo de trabalho para discutir o assunto. Rosa Formiga (INEA) 105 
solicitou urgência para tratar o assunto. O Secretário Executivo considerou que o assunto 106 
deveria ser discutido, com urgência, na Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais 107 
em no máximo trinta dias e ser incluído na próxima plenária a ser realizada em setembro. 108 
Afirmou ainda a possibilidade de marcar reunião extraordinária caso seja necessário. Outra 109 
proposta foi apresentada considerando o prazo de sessenta dias para analise da Câmara 110 
Técnica. A primeira proposta recebeu treze votos favoráveis e a segunda sete. A 111 
funcionária Heloisa da SEA foi convidada para apresentar o andamento do Programa de 112 
Saneamento do Estado. Heloisa considera importante que todos os municípios elaborem 113 
seus Planos de Saneamento. Durante a apresentação foi constatado que a região 114 
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hidrográfica II – Guandu ainda não foi beneficiada. Friedrich Herms informou que, em 115 
2008, reuniu os municípios da bacia para discutir a situação do saneamento e que foi 116 
elaborado um relatório do diagnostico preliminar para adesão ao Programa de saneamento, 117 
do Governo do Estado.  Acrescentou que o relatório foi enviado através do oficio nº. 704 a 118 
SERLA, atual INEA, em 08 de outubro de 2008, complementando que já havia sido 119 
enviado anteriormente para a Secretária de Estado do Ambiente. O Diretor Geral informou 120 
que a Secretaria Executiva, em reunião na FUNASA, verificou que existem vários 121 
convênios assinados com municípios para execução de obras de coleta e tratamento de 122 
esgoto. Acrescentou que alguns municípios estão com dificuldade de disponibilizar o 123 
recurso de contrapartida para finalização das obras. Distribuiu uma planilha com resumo 124 
dos convênios contendo as seguintes informações: número, município e bairro contemplado, 125 
descrição das obras a serem realizadas, população atendida, valor total, valor de 126 
contrapartida, percentual de recurso já repassado pela FUNASA e nº. de licença ambiental 127 
referente à obra. Considerou a possibilidade de utilizar recurso da cobrança como 128 
contrapartida nestes convênios. Heloisa informou que os municípios devem encaminhar 129 
projetos com solicitação de recursos para a SEA. O Secretário Executivo agradeceu Heloisa 130 
pela apresentação que permite identificar a necessidade de novas ações para dinamizar o 131 
processo referente à parceria do Comitê Guandu para implementar ações de saneamento na 132 
bacia. O Diretor Geral iniciou a discussão sobre a cobrança da divida da CEDAE e que 133 
pretende enviar oficio a CEDAE solicitando que a empresa encaminhe formalmente ao 134 
Comitê Guandu, até o dia 07/08/2009, uma ou mais propostas de renegociação da referida 135 
pendência a fim de ser discutida no próximo plenário. Rosa Formiga (INEA) informou que 136 
a CEDAE em reuniões já realizadas assume a divida a partir de maio de 2008 e que a 137 
principio a empresa está disposta a iniciar o pagamento da atual cobrança desde que a 138 
divida seja negociada. Apresentou o exemplo do Comitê Lagos São João que decidiu por 139 
reduzir o valor atual de cobrança e que a divida esta sendo paga de forma parcelada. 140 
Informou que o valor anual da divida está em aproximadamente 18 milhões. O Secretário 141 
Executivo considerou que o assunto deve ser discutido em reunião de Diretoria Colegiada e 142 
posteriormente retornar ao plenário. Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de Pirai) 143 
considera que a negociação do passivo deve ser discutida posteriormente o que não pode 144 
ser impedimento para a empresa iniciar o pagamento da cobrança atual. O Diretor Geral 145 
sugeriu que o passivo pudesse ser utilizado para implantação de Programa de perdas de 146 
água da empresa e também com campanhas de conscientização para o uso da água. Mauro 147 
Peixoto (Prefeitura Municipal de Miguel Pereira) considera que a CEDAE não pode impor 148 
condições para iniciar o pagamento da divida. Com relação a divida Julio Cesar (CEDAE) 149 
informou que o assunto tem sido discutido internamente na empresa e que existe um 150 
esforço grande em se chegar a uma negociação que seja viável no orçamento, da empresa, 151 
que passa pela ALERJ. Considerou ainda que se trata de um assunto técnico e político. O 152 
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Secretário Executivo sugere ao plenário, devido ao horário, que o próximo item da pauta 153 
referente à apresentação do andamento do Projeto Produtores de Água, pela sua 154 
importância - primeiro projeto financiado com recursos do Comitê tenha um tempo maior 155 
de apresentação na próxima reunião. Todos concordaram. Em assuntos gerais foi aprovado 156 
que o SINTSAMA e a FIRJAN sejam contempladas como membros do plenário ocupando 157 
as vagas não preenchidas, pelos segmentos correspondentes, até o presente momento. José 158 
Arnaldo dos Anjos (Prefeitura Municipal de Paracambi) solicitou prestação de contas do 159 
Comitê referente ao projeto Replanta. O Secretário Executivo informou que não existe 160 
recurso do Comitê no projeto Replanta e que o Comitê é parceiro no projeto a nível de 161 
articulação e apoio técnico e administrativo. Acrescentou que pode ser solicitado uma 162 
apresentação sobre o andamento do projeto.  O Diretor Geral agradeceu a presença de todos, 163 
questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 13h: 30 164 
min.  165 
Diretor Geral: Decio Tubbs________________________________________________ 166 
Secretário Executivo: Antonio Cesar Aragão__________________________________  167 


