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     ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU - 1 

2008. 2 
Aos treze dias do mês de outubro de 2008, às 14h15min, o Comitê das Bacias 3 
Hidrográficas dos Rios Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 3ª 4 
Reunião Extraordinária do Plenário de 2008, no auditório do Instituto de Biologia, da 5 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Município de Seropédica, tendo como 6 
sugestão de pauta a apreciação dos seguintes assuntos: 1)Minuta - Ata da 2ª Reunião 7 
Extraordinária do Plenário - 2008; 2)Minuta de Resolução nº. 31 - “Dispõe sobre o Edital 8 
de convocação do processo eleitoral para a indicação dos novos membros do plenário e da 9 
Diretoria Colegiada do Comitê Guandu, Biênio 2009 – 2010”; 3)Minuta de Resolução nº. 10 
32 – “Dispõe sobre a aplicação, em estudos e pesquisas, dos recursos financeiros referentes 11 
ao período de 2007, depositados na subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de 12 
Recursos Hídricos – FUNDRHI, de acordo com o art. 2º, da Resolução nº. 27, de 24 de 13 
julho de 2008”; 4)Minuta de Resolução nº. 33 – “Dispõe sobre a aplicação dos recursos 14 
financeiros, destinados a Atividades de Gestão, depositados na subconta do Comitê Guandu 15 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI, de acordo com o inciso IV, art.1º, 16 
da Resolução nº. 27, de 24 de julho de 2008” e 5)assuntos gerais. Estavam presentes 21 17 
membros do Comitê, entre titulares e suplentes, sendo 18 votantes, a saber: representando a 18 
Sociedade Civil - Décio Tubbs (UFRRJ); Jorge Maia ( FAMERJ); Magno Neves 19 
( APEDEMA); Elessandra Maciel (Entidade Ambientalista Esperança Verde – por 20 
procuração); José Luiz Governo (ABES); Gisele Ramalho Barbosa (ABAS); representando 21 
os usuários – Antonio Cesar Aragão ( PETROBRAS/REDUC), Secretário Executivo do 22 
Comitê Guandu; Leila Heizer ( CEDAE); José Augusto dos Prazeres (SFE); João Vieira 23 
( LIGHTGER ); Sabina Campagnani ( FURNAS); Sérgio Silva Pereira ( SIMARJ); 24 
representando o Governo Municipal - Evandro Batista (Prefeitura Municipal de Rio Claro); 25 
Paulo Cesar Gomes Soares (Prefeitura Municipal de Queimados); Edson Mendonça 26 
(Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de Janeiro);  representando o Governo do Estado – 27 
Fátima Casarin (SERLA); Jurema Oliveira (FEEMA – por procuração); representando o 28 
Governo Federal – Roosevelt Antunes ( IBAMA/Superintendência do RJ).Participaram 05 29 
( cinco) convidados (lista em anexo). O Secretário Executivo, Antonio Aragão, deu iniciou 30 
a reunião às 14h: 15 min agradecendo a presença da todos e justificando a ausência do 31 
Diretor Geral por motivos profissionais. A ata da 2ª Reunião Extraordinária foi aprovada 32 
por unanimidade. Foi iniciada a discussão sobre o segundo item de pauta referente ao edital 33 
para processo eleitoral e Adacto Otonni (CREA-RJ) solicitou esclarecimento sobre o 34 
enquadramento de Conselho de Classe, como é o caso do CREA-RJ, se deveria pleitear 35 
vaga destinada a Sociedade Civil ou ao Governo Federal. Esclareceu ainda que além da 36 
atividade de fiscalização o Conselho também participa de elaboração de políticas públicas e 37 
que o Conselho tem interesse em participar como membro titular do Comitê. João Vieira 38 
( LIGHTGER)  considera importante que o Conselho seja incluído como Associação 39 
Técnico Cientifica. Em votação foi aprovado por unanimidade que os Conselhos serão 40 
inscritos no segmento Sociedade Civil no setor referente à Associação Técnico Cientifica. 41 
Fátima Casarin sugeriu que na revisão do Regimento Interno não seja definido o número de 42 
vagas para os setores nos segmentos e que essa discussão ser definida nos Fóruns de cada 43 
segmento. A minuta de Resolução nº. 31 que “Dispõe sobre o Edital de convocação do 44 
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processo eleitoral para a indicação dos novos membros do plenário e da Diretoria 45 
Colegiada do Comitê Guandu, Biênio 2009 – 2010” foi aprovada por unanimidade. Em 46 
prosseguimento ao próximo assunto de pauta Adacto Otonni questionou se o aluno poderia 47 
ter bolsa de estudo e também ser beneficiado com a resolução em pauta. Antonio Aragão, 48 
Secretário Executivo, informou que a Resolução não se refere a pagamento de bolsa e que 49 
um beneficio não impede o outro. Acrescentou que a resolução incentiva a realização de 50 
trabalhos na área do Comitê e que o recurso não será destinado a pagamento de bolsa e que 51 
poderá ser utilizado para eventuais despesas com o projeto tais como analise de laboratório, 52 
deslocamentos para a realização da pesquisa, etc., de acordo com o estabelecido pela 53 
Fundação responsável pelo repasse financeiro. A Resolução nº. 32 que “Dispõe sobre a 54 
aplicação, em estudos e pesquisas, dos recursos financeiros referentes ao período de 2007, 55 
depositados na subconta do Comitê Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 56 
FUNDRHI, de acordo com o art. 2º, da Resolução nº. 27, de 24 de julho de 2008” foi 57 
aprovada por unanimidade. O Secretário Executivo passou a palavra para Décio Tubbs, 58 
coordenador da Câmara Técnica de Estudos e Projetos, que explicou como a prioridade de 59 
aplicação de recursos foi discutida na Câmara Técnica informando ainda que todos os 60 
projetos de Atividade de Gestão foram selecionados de acordo com o Plano de Bacia. 61 
Acrescentou que o valor destinado a alínea a) do artigo 1º da Resolução nº. 33 inclui a 62 
elaboração do diagnostico, capacitação e equipamentos. Informou também que foram   63 
realizadas duas reuniões com representantes dos Municípios, Defesa Civil e Corpo de 64 
Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro.  Adacto Otonni fez questão de registrar que com 65 
relação ao artigo 3º da Resolução que define recursos a serem destinado às obras e 66 
intervenções, ressaltou que  se for aplicado recurso em abastecimento de água seja incluído 67 
o tratamento de esgoto. A Resolução nº. 33 foi aprovada por unanimidade. O Secretário 68 
Executivo, nos assuntos gerais, informou sobre a necessidade de transferir o evento que 69 
reunirá a Sociedade Civil Organizada, e que a nova data será comunicada pela Secretaria 70 
Executiva do Comitê. O Secretário Executivo, Antonio Aragão, agradeceu a presença de 71 
todos, questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 72 
16h: 45 min. E, para constar, eu, Elizabeth Machado Pinto, que também participei da 73 
reunião, lavrei a presente ata, que é assinada por mim juntamente com o Secretário 74 
Executivo.  75 
SecretárioExecutivo: Antonio Cesar Aragão Paiva ________________________________ 76 
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