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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ G UANDU 1 

 2 

Aos 09 (nove) dias do mês de maio de 2005, às 9h30, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 3 

Guandu, da Guarda e Guandu Mirim (designado Comitê Guandu) deu início a 2ª Reunião Ordinária 4 

de 2005, na cidade de Seropédica – RJ, no auditório Hilton Sales, 2º andar, no prédio da Reitoria, 5 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, com a finalidade de: aprovar a ata da 6 

primeira Reunião Plenária Ordinária do ano de dois mil e cinco; propor as diretrizes e metas  para o 7 

biênio 2005-2006; fazer a apresentação do projeto “Restauração Florestal na Bacia do Rio 8 

Guandu” e a ratificação da aprovação ad referendum da Diretoria Colegiada; apresentar o relato 9 

das Câmaras Técnicas; ratificar a Resolução nº 10, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 10 

que trata da homologação da Resolução nº 5 do Comitê Guandu e deliberar sobre proposta de 11 

resolução para modificação das Câmaras Técnicas. Estavam presentes 17 membros do Comitê, a 12 

saber: Paulo Diniz (ONS), Guilherme Macedo (FURNAS), Maria Ivonete da Silva (FAERJ), Ademar 13 

Quintella (Sindicado Rural de Itaguaí), Antônio Carlos Lopes (PETROBRAS/REDUC), Solange 14 

Corrêa (PETROFLEX), Abílio Faia (FCC), Rosana Fânzeres (suplente - CEDAE), Julio Cesar 15 

Antunes (CEDAE), Sérgio Pereira (SIMARJ), Mauro Vaitsman (Mineração Imbaíba), Daniel 16 

Carvalho (UFRRJ), Sabina Campagnani (UFRRJ), Jander Campos (ABRH), Antônio Bianchi 17 

(CRBio2), Pedro Castro (FAMERJ), Maria Aparecida Ambrozino (AMBAJA), Sérgio Ricardo 18 

(BICUDA), Evandro Batista (Pref. Rio Claro), Cleber Espíndola (Pref. Paracambi), Celso Oliveira 19 

(Mendes), Rosane Penna (Piraí), Madalena de Oliveira (Pref. Barra do Piraí), Marilene Ramos 20 

(FGV), Luiz Fernando Moraes (IBAMA). Tiveram sua ausência justificada previamente: Marcelo 21 

Taylor (FIRJAN), Gilson Freire (SINTSAMA) e Décio Tubbs (ABAS). Participaram quatorze 22 

convidados (lista em anexo).  O diretor geral do Comitê Guandu, Friedrich Herms (UERJ), formou a 23 

mesa convidando Leila Heizer (CEDAE), Secretária Executiva, Fernando Lino (Light) e Cleber 24 

Barreto (Paracambi), os dois últimos diretores do Comitê. Friedrich Herms solicitou que Leila 25 

Heizer desse início aos trabalhos com a aprovação da ata da primeira Reunião Plenária Ordinária 26 

do ano de dois mil e cinco. A ata foi aprovada com algumas modificações. Sérgio Ricardo solicitou 27 

que as atas fossem enviadas com uma semana de antecedência à próxima reunião para que não 28 

se perdesse muito tempo na sua aprovação. Friedrich Herms (UERJ) apresentou a proposta das 29 

metas do Comitê Guandu elaborada pela Diretoria Colegiada para o biênio de 2005-2006 (anexo). 30 

Cleber Barreto (Pref. Paracambi) discorreu sobre a reunião realizada no dia 25/04/2005 com 31 

representantes das Prefeituras Municipais da área de atuação do Comitê Guandu, iniciando os 32 

trabalhos para o Saneamento Ambiental, apresentando as divisões dos Grupos de Trabalhos do 33 
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mesmo. Ficou acordado, por sugestão de Cleber Barreto, que na próxima reunião do Grupo de 34 

Saneamento prevista para 30 de maio, serão formados subgrupos para discutir a situação atual 35 

das Prefeituras. Para essa reunião as prefeituras deverão apresentar avaliação das propostas 36 

contidas no macroplano da Baía de Sepetiba para sua área de interesse. Decidiu-se que uma 37 

reunião com órgãos financiadores para avaliação de projetos existentes de saneamento será etapa 38 

posterior. Cléber Barreto informou que no dia 13, o IBGE estará publicando o resultado de uma 39 

ampla pesquisa sobre as condições de saneamento no país, que certamente será um subsídio 40 

importante para este trabalho, Adacto Ottoni (CREA – RJ) pediu a palavra e parabenizou a nova 41 

Diretoria Colegiada do Comitê Guandu, sugeriu a inter-relação com a FEEMA e atuações de apoio 42 

à fiscalização, visando a prevenção para a gestão e sugeriu que não seja gasto muito dinheiro do 43 

Comitê para construção de ETEs, optando-se por projetos e soluções simplificadas, de baixo custo, 44 

com tecnologia simples e limpa. Sugeriu ainda, uma participação do Comitê Guandu no CEIVAP, 45 

pois a boa gestão no Paraíba do Sul nos interessa. Friedrich Herms esclareceu que os 46 

entendimentos com o CEIVAP estão em andamento, visando à coordenação da gestão das duas 47 

bacias. Friedrich Herms passou a palavra para Fernando Lino para esclarecimentos gerais. 48 

Fernando Lino informou que está sendo elaborado um convênio SERLA-FAPUR para viabilizar a 49 

transferência de recursos da cobrança pelo uso da água para a FAPUR, visando aplicação de 50 

acordo com deliberação do Comitê Guandu, incluindo os oriundos da compensação financeira 51 

pagos pelas empresas de geração hidrelétrica. Com relação à transposição, o Comitê Guandu e o 52 

CEIVAP tiveram uma primeira reunião  em 08 de abril, e a próxima está agendada para 23 de 53 

maio, para discussão dos aspectos de interesse comum das duas bacias, inclusive a questão da 54 

cobrança pelo uso da água do Paraíba do Sul. Marilene Ramos enfatizou os esforços conjuntos da 55 

SERLA e do Comitê no sentido de viabilizar o imediato retorno dos recursos já arrecadados para a 56 

bacia. Friedrich Herms fez relato sobre os procedimentos, para apresentação do Projeto 57 

Restauração Florestal na Bacia do Rio Guandu. Luiz Fernando Moraes esclareceu que o IBAMA 58 

não dispõe de capital, mas que a intenção é a captação de recursos junto a órgãos financiadores. 59 

Foi passado então à aprovação da Resolução nº 5 do Comitê Guandu, aprovada por unanimidade. 60 

Antonio Bianchi explicou o trabalho que vem sendo feito na Câmara Técnica Institucional, Legal e 61 

de Instrumentos de Gestão, informando que foram criados dois grupos de trabalho, o primeiro com 62 

o objetivo de estudar a ampliação da área de atuação do Comitê, e o segundo com o objetivo de 63 

estudar as ferramentas de cobrança (fluxo e análise de recursos) e comentou sobre a importância 64 

de todos terem conhecimento do Macroplano. Ademar Quintella explicou sobre os trabalhos em 65 

andamento na Câmara Técnica de Análise de Projetos, Desenvolvimento e Educação Ambiental. 66 

Em seguida foi colocada em discussão a minuta de resolução do Comitê Guandu que trata da 67 
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subdivisão das duas Câmaras Técnicas atualmente existentes em quatro novas câmaras técnicas, 68 

a saber: Câmara Técnica de Estudos e Projetos, Câmara Técnica de Assuntos Legais e 69 

Institucionais, Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão e Câmara Técnica de Ciência, 70 

Tecnologia e Educação. Friedrich Herms  explicou a importância da subdivisão.  Leila Heizer pediu 71 

a palavra e explicou que, pela demanda reprimida das Câmaras Técnicas, o trabalho não 72 

conseguia seguir adiante. A Resolução foi para votação, sendo aprovada por unanimidade. Ficou 73 

acordado que as indicações para participação nas novas Câmaras Técnicas deverão ser 74 

encaminhadas por e-mail num prazo de 15 dias a contar de hoje. Jander Duarte sugeriu que a 75 

Diretoria pudesse aprovar as indicações ad referendum, para evitar a necessidade de uma nova 76 

reunião plenária com esta finalidade. Foi solicitado que a Secretaria Executiva do Comitê Guandu 77 

envie uma convocação aos membros do Comitê para fazerem suas indicações nas Câmaras 78 

Técnicas. Nesta convocação deve ser apresentado um esclarecimento sobre o papel esperado de 79 

cada uma delas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 80 


