
 

 

ATA DA 4ª Reunião Ordinária da Plenária do Comitê Guandu - 2017.  1 

Aos 7 dias do mês de dezembro de 2017, às 14h03min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 2 

Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu -, deu início à 4ª Reunião, no 3 

auditório da Câmara Municipal de Seropédica, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1 – 4 

Leitura e aprovação da ata da reunião anterior (17.08.2017); 2 – Preenchimento do 5 

Questionário de Avaliação – Meta do Contrato de Gestão; 3 – Aprovação das minutas de 6 

resoluções: a) “Dispõe sobre a realização do Seminário de integração dos Membros do 7 

Comitê Guandu-RJ.”; b) “Altera Resolução nº 118/2015 que dispõe sobre a atualização do 8 

Preço Público Unitário – PPU da metodologia da cobrança pelo uso dos recursos hídricos 9 

nas Bacias Hidrográficas dos rios Guandu, da Guarda e Guandu Mirim – COMITÊ 10 

GUANDU”.; 4 – Criação do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental; 5 – Indicação dos 11 

membros para participação no Fórum Cidadão e no Fórum Mundial da Água; 6 – 12 

Calendário de Reuniões; 7 – A situação atual dos recursos da cobrança – FUNDRHI; 8 – 13 

Assuntos Gerais. 1 – O diretor geral, Julio Cesar Antunes (ABES), iniciou a reunião solicitando 14 

a aprovação da ata da reunião anterior. Nelson Reis informou que enviou suas contribuições por 15 

e-mail para aprovação. A ata foi lida e sua aprovação ocorrerá na próxima reunião, já que foi 16 

pedida segunda avaliação do áudio em uma das partes. 2 – Julio Cesar Antunes (ABES) solicitou 17 

o preenchimento do questionário de avaliação, já que apenas oito membros o realizaram. 18 

Reiterou sua importância e lembrou que é uma meta do Contrato de Gestão. 3 – Franziska Huber 19 

(Faeterj-Paracambi) apresentou a minuta de resolução para a manutenção de uma periodicidade 20 

para o Seminário de Integração dos Membros, discutida na Câmara Técnica de Estudos Gerais 21 

– CTEG. A resolução foi aprovada sem alterações. A segunda minuta de resolução apresentada 22 

foi para alteração do prazo da entrega da metodologia da cobrança. A resolução foi aprovada e 23 

a data de entrega passou para dezembro de 2018. 4 –  Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) 24 

explicou que estão formando um Grupo de Trabalho para a criação do edital do Projeto de 25 

Educação Ambiental que ocorrerá em parceria com as prefeituras. Evidenciou que os 26 

interessados em concorrerem para o edital não poderão participar do Grupo, pois este discutirá 27 

os critérios do edital. Nelson Reis (OMA-Brasil) questionou o porquê de só as prefeituras 28 

poderem concorrer ao edital, já que muitas das prefeituras da bacia não estão em dia com o 29 

CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias), por outro lado as 30 

ONGs são as instituições com mais expertise no tema Educação Ambiental, fatos esses que o 31 

trabalho de criação do edital deveria ser direcionado para também esse segmento. Caroline 32 

Lopes (AGEVAP) explicou que essa demanda surgiu no Seminário de Integração dos Membros, 33 

quando perceberam que as prefeituras estão paralisando muitos projetos de educação ambiental 34 



 

 

devido à falta de verba. Contou que nosso recurso disponível atualmente conseguiria cobrir os 35 

gastos desse projeto com as prefeituras, e que as ONGs não são proibidas de participar se 36 

estiverem trabalhando em conjunto com elas. Julio Cesar Antunes (ABES) pontuou que a pauta 37 

é para a criação do Grupo de Trabalho e que acredita que esses detalhes devem ser alinhados 38 

pelo próprio Grupo antes de apresentação do edital. Fátima Casarin (Ong Nosso Vale, Nossa 39 

Vida) disse achar o GT de extrema importância para o Comitê Guandu e sugeriu que sua criação 40 

não exija critérios, que eles sejam definidos conforme surgem as discussões. José Arnaldo (P.M. 41 

Nova Iguaçu) considerou que o Grupo tem muito mais a acrescentar ao Comitê Guandu que 42 

esse único edital e concordou com Fátima Casarin (Ong Nosso Vale, Nossa Vida) que não 43 

devam ter critérios pré-definidos de participação. Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) 44 

esclareceu que a ideia inicial de criação do Grupo é que ele seja destinado especificamente para 45 

a criação do Edital do projeto de Educação Ambiental, conforme já discutido na CTEG. José 46 

Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) concluiu que o Grupo de Trabalho vai acabar se dissolvendo em um 47 

mês se seu objetivo for unicamente criar o edital e opinou que ele deveria ser mais amplo. 48 

Franziska Huber (Faeterj-Paracambi) confirmou que atualmente essa é a demanda principal e a 49 

proposta da CTEG, e trata-se de um convite para quem quiser colaborar com o Grupo. Julio 50 

Cesar Antunes (ABES) disse que a demanda de construir um edital é maior do que parece à 51 

primeira vista e que essa é uma boa chance de desenvolver um ótimo projeto de educação 52 

ambiental. Foram anotados os nomes dos interessados, a saber: Mariana Silveira (TERNIUM), 53 

Franziska Huber (Faeterj-Paracambi), Hendrik Mansur (TNC), André Luiz Menezes Rosa 54 

(Apedema-RJ) e Markus Stephan (Adefimpa-RJ), para que uma reunião do Grupo seja marcada. 55 

5 – Julio Cesar Antunes (ABES) explicou que foi feito um critério de ranking para decidir quem 56 

representará o Comitê Guandu no Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA) e no 8º Fórum 57 

Mundial da Água (FMA). Explicou que o envio de cada pessoa para o FAMA gerará uma despesa 58 

de cerca de R$3.500,00 e para o FMA de R$5.000,00, por isso há uma restrição de participantes. 59 

Contou que a ideia inicial é que o Comitê Guandu envie 10 representantes: quatro para o FMA 60 

e seis para o FAMA. Pediu para quem for contemplado nos critérios, que tenha o compromisso 61 

de realizar uma apresentação aos membros do Comitê e atentou para alguns pontos como 62 

conhecimento de língua estrangeira para a boa compreensão dos eventos. Julio Cesar Antunes 63 

(ABES) sugeriu que os que tiverem possibilidade de irem com meios alternativos, façam essa 64 

opção, para dar oportunidade a outras pessoas. Nelson Reis (OMA-Brasil) opinou que todos os 65 

membros deveriam comparecer e propôs que o número de participantes aumentasse. Decio 66 

Tubbs (UFRRJ) sugeriu que os membros manifestem seus interesses por e-mail e, a partir disso, 67 

se avaliem os critérios. Janaína Vettorazzi (APA Guandu) pediu que a plenária considerasse sua 68 



 

 

ida custeada pelo Comitê, mesmo não sendo membro, já que a participação nos eventos seria 69 

de grande utilidade para sua função na APA Guandu. Helio Vanderlei (P.M. Nova Iguaçu) disse 70 

que a indicação de interesse dos membros deveria ser no momento da Plenária para posterior 71 

avaliação dos critérios. Foi feita confirmação de interesse com os membros presentes e se 72 

manifestaram UFRRJ, TNC, OMA Brasil, Faeterj-Paracambi, ACAMPAR-RJ, ADEFIMPA-RJ, 73 

Firjan, Light, Inea, Fiperj e Japeri para o Fórum Mundial da Água, e Uezo, TNC, OMA Brasil, 74 

ACAMPAR-RJ, ADEFIMPA-R, Firjan e Japeri para o Fórum Alternativo. Hendrik Mansur (TNC) 75 

questionou se representantes de instituições inadimplentes teriam o direito de participar. Helio 76 

Vanderlei (P.M. Nova Iguaçu) retirou o interesse de Nova Iguaçu, alegando que o município teria 77 

condições de enviar representante à Brasília pois é possível que outros membros do setor 78 

‘governo’ tenham mais necessidade. Julio Cesar Antunes (ABES) sugeriu que as demais 79 

manifestações de interesse fossem enviadas por e-mail até dia 22 de dezembro, para que não 80 

se excluam aqueles que não estão presentes na reunião. 6 – Julio Cesar Antunes (ABES) 81 

divulgou a proposta para o calendário das reuniões de 2018. Ele foi aprovado sem 82 

considerações. 7 –  André Marques (AGEVAP) esclareceu a situação do repasse da verba e 83 

atualizou os presentes sobre a ação no Ministério Público. Explicou que dia 29 de novembro o 84 

dinheiro remanejado para custeio com valor acrescido dos juros foi devolvido à conta do Comitê 85 

Guandu. 8 – Decio Tubbs (UFRRJ) contou que na primeira reunião Plenária do ano que vem, 86 

haverá nomeação oficial do conselho gestor da APA Guandu pelo Inea, a partir de indicações 87 

de interesse pelo Comitê. Nelson Reis (OMA-Brasil) disse que gravou parte das mesas que 88 

participou no ENCOB e os vídeos estão disponíveis na FanPage Rede Rios. Sugeriu que haja 89 

troca de impressões entre os membros sobre os eventos que vierem a participar. Questionou 90 

sobre o andamento dos Planos Municipais de Saneamento Básico a cargo da CEDAE e a 91 

situação do túnel da LIGHT, que foi considerada como emergencial para a aprovação de 92 

resolução. Julio Cesar Antunes (ABES) respondeu que o Plano Municipais de Saneamento 93 

Básico está parado em alguns municípios. Comunicou que dia 11 de janeiro haverá um evento 94 

na CEDAE para a entrega dos 8 projetos de esgotamento concluídos. Markus Stephan 95 

(ADEFIMPA-RJ) reiterou sua inscrição no Grupo de Trabalho para criação do edital de Educação 96 

Ambiental. Fátima Rocha (AGEVAP) lembrou sobre o recolhimento de donativos para o Abrigo 97 

Municipal Casa da Criança. Serão também doados os kits remanescentes do concurso O 98 

Fantástico Mundo da Água – edição desenhos. Como lista de encaminhamentos, segue: 1- 99 

Ouvir áudio da minuta de ata de 17.08.17 para correção na ata e encaminhamento para 100 

aprovação na próxima Plenária 2018; 2- Solicitar manifestação de interesse dos membros 101 

(que não compareceram à Plenária) para participação no Fórum Mundial da Água e Fórum 102 



 

 

Alternativo Mundial da Água (prazo para resposta 22/12/2017); 3- Enviar ranking de 103 

seleção dos membros até 12/01/2018; 4- Incluir na pauta da Plenária de 22.02.2018 a posse 104 

do Conselho Gestor da APA. O diretor geral, Julio Cesar Antunes, agradeceu a presença de 105 

todos e encerrou a reunião às 16h50min. Eu, Caroline Feijó, tomo a termo esta ata que segue 106 

assinada por: 107 

 108 
 109 
 110 

_____________________________   ______________________________ 111 
JULIO CESAR O. ANTUNES   DECIO TUBBS FILHO 112 
            Diretor Geral                Diretor Executivo 113 

 114 
 115 
Membros Presentes  116 
Usuários: Sabina Campagnani (FURNAS), José Gomes Barbosa (Lajes Energia), Paulo 117 
de Tarso (Firjan), Mariana Silveiras representando Gerson Scheufler (Ternium); 118 
Sociedade Civil: Decio Tubbs (UFRRJ), Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi), 119 
Hendrik Mansur (TNC), Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ), Vera Martins (ACAMPAR-120 
RJ), Nelson Reis (OMA-BRASIL), Julio Cesar Antunes (ABES), João Bosco Salles 121 
(UEZO), Fátima Casarin (O nosso vale! A nossa vida!), NOME ILEGÍVEL (APEDEMA-122 
RJ); 123 
Governo: Hamilton Silva Junior (P.M. Japeri), Mario Amaro (P.M. Piraí), Helio Vanderlei 124 
representando Fernando Gomes Cid (P.M. Nova Iguaçu), Daiana dos Santos Ferreira 125 
(P.M. Seropédica), Genaina Gomes para Elaine Gonçalves (P.M. Paracambi), Luiz 126 
Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira), Carlos Abenza (P.M. Mangaratiba), Mario 127 
Amaro (P.M. Piraí), Livia Soalheiro (INEA), Maria Dalva Ribas (FIPERJ), Ricardo 128 
Nogueira (ICMBio); 129 
 130 
Membros Ausentes 131 
Usuários: Nélio Rodrigues (Sistema Guandu/CEDAE), Lívia Bittencourt Magalhães 132 
(CEDAE), Robson de Oliveira (ASDINQ), Celso Rodrigues (FCC), Paulo Pereira (RURAL 133 
GUARATIBA), Camila Azevedo (LIGHT), Amisterdan Ribeiro (SIMARJ); 134 
Sociedade Civil: Márcia das Graças Marques (Instituto 5º Elemento), Flávio Guedes 135 
Medeiros (SINTSAMA-RJ), Fernando Ribeiro (CI-Brasil); 136 
Governo: José Carlos Leal Nogueira (P.M. Queimados), João Emilio Fernandes 137 
Rodrigues (P.M. Rio Claro), Humberto Dias (P.M. Barra do Piraí), Monique Fontes (P.M. 138 
Itaguaí), Leandro Pereira Tavares (P.M. Mendes), Marcio Clemente (EMATER-RIO), 139 
Silvia Marie Ikemoto (SEA), José Luiz de Oliveira (CREA-RJ). 140 
  141 
Convidados 142 
Saulo Azevedo (P.M. Miguel Pereira), Jeysson Marcelino (Coca-Cola), Rayane Viana 143 
(Gerdau), NOME ILEGÍVEL (UFF), Janaína Vettorazzi (INEA), Rafael Araújo (RPPN 144 
Bicho Preguiça), José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu), Fernanda Spitz (INEA), Ana Paula 145 



 

 

Vasconcellos (UERJ), Luiz Constantino (INEA), André Marques (AGEVAP), Nathália 146 
Vilela (AGEVAP), NOME ILEGÍVEL (Câmara dos Vereadores). 147 


