Comitê das Bacias Hidrográficas dos rios
contribuintes à Baía de Sepetiba
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU 2008.
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Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2008, às 10h00min, o Comitê das Bacias
Hidrográficas dos Rios Contribuintes à Baía de Sepetiba - Comitê Guandu deu início à 1ª
Reunião Ordinária do Plenário de 2008, no auditório da Refinaria Duque de Caxias –
REDUC/Petrobras, localizado na rodovia Washington Luiz, Município de Duque de
Caxias, tendo como sugestão de pauta os seguintes assuntos: 1) apreciação da minuta da ata
referente a 4ª Reunião Ordinária do Plenário de 2007; 2) relatório de atividades
desenvolvidas no exercício de 2007; 3) proposta orçamentária para utilização dos recursos
arrecadados em 2007 e previsto em 2008 – minuta de Resolução nº 26; 4) proposta de
Programa de Saneamento para a Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba – Secretaria de
Estado do Ambiente; 5) assuntos gerais. Estavam presentes 29 membros do Comitê, entre
titulares e suplentes, sendo 23 votantes, a saber: representando a Sociedade Civil - Friedrich
Herms (UERJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; Martin de Oliveira Freire (Universidade
Estácio de Sá); Jorge Maia (FAMERJ); Teresa Priscila D. Gomes ( Instituto Ipanema – por
procuração); Elessandra D. Maciel Miranda ( Entidade Ambientalista Esperança Verde);
Santiago Valentim de Souza ( CRBio 2 – por procuração); Lígia Maria Nascimento de
Araújo ( ABRH); Gilson Freire ( SINTSAMA-RJ); representando os usuários – Antonio
César Aragão ( PETROBRAS/REDUC), Secretário Executivo do Comitê Guandu; Julio
César Antunes (CEDAE); Eduardo Dantas (CEDAE); Crhistine Lombardo ( FIRJAN);
Abílio Faia (FCC); João Vieira de Araújo (LIGHTGER); Sabina Campagnani (FURNAS);
Paulo Diniz de Oliveira ( ONS); representando o Governo Municipal - Evandro Batista
(Prefeitura Municipal de Rio Claro); Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de Piraí);
Paulo César Soares (Prefeitura Municipal de Queimados); Alexandre Pinto da Silva
(Prefeitura Municipal da Cidade do RJ/ Sub. Secretaria de Águas Municipais);
representando o Governo do Estado – Fátima Casarin (SERLA); Jurema Oliveira (FEEMA
– por procuração); Aderson Marques Martins ( DRM). Participaram 21 convidados ( lista
em anexo). O Secretário Executivo, Antonio Aragão, iniciou a reunião às 10h:00min
agradecendo a presença da Drª Marilene Ramos - Presidente da SERLA e de todos os
membros do Comitê Guandu. O Secretário Executivo apresentou o Gerente Geral da
REDUC, Drº. Daniel Teixeira, que deu as boas vindas a todos e acrescentou sobre a
importância do Comitê Guandu e do processo participativo da Gestão de Recursos Hídricos.
Em seguida iniciou os assuntos de pauta e questionou se havia necessidade de fazer a
leitura da minuta da ata referente a 4ª reunião ordinária do plenário pois a mesma foi
enviada com antecedência, por e-mail, para contribuições. Todos mencionaram estar de
acordo com o exposto na referida minuta a qual foi aprovada por unanimidade. O
Secretário Executivo fez apresentação sobre as atividades desenvolvidas no exercício de
2007 destacando os processos em andamento, aplicação dos recursos, jornal do Comitê
Guandu, página do Comitê na internet, resumo das reuniões de Diretoria Colegiada e
Câmaras Técnicas, resoluções aprovadas em Plenário, eventos com a participação do
Comitê, Workshop realizado pelo Comitê com o objetivo de definir estratégias de
implantação do Plano de Bacia e curso oferecido pelo Comitê, aos representantes dos
municípios da área de abrangência, para capacitação em elaboração de projetos com
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parceria da Agência nacional de Águas. O Secretário Executivo passou a palavra para o
plenário com o objetivo de verificar se havia algum questionamento a ser feito. Não houve
questionamento e foi iniciado o próximo assunto de pauta. A proposta orçamentária para
utilização dos recursos, arrecadados em 2007 e previsto em 2008 – minuta de Resolução nº
26, foi apresentada pelo Diretor Geral - Friedrich Herms, que através de uma tabela
demonstrou os valores arrecadados e os valores previstos desde 2004. Esclareceu que existe
a necessidade de trabalhar com previsão orçamentária para não deixar o recurso financeiro
sem utilização por período extenso. Acrescentou ainda que o projeto Replanta Guandu tem
aumentado em muito as atividades da Secretaria sendo necessário contratar mais um
Técnico Junior. Apresentou alguns projetos complementares que foram solicitados pelas
Câmaras Técnicas e Diretoria Colegiada que estão contemplados na minuta de Resolução,
como por exemplo: assessoria jurídica, clipping eletrônico, microbacias – projeto piloto
(parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura), ampliação do Plano estratégico de
recursos hídricos, para as novas áreas de atuação do Comitê, definidas através da resolução
nº 18 do CERHI – Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de 08 de novembro de 2006.
Comentou que a Agência Nacional de Águas - ANA já manifestou interesse em apoiar a
ampliação do Plano. Informou ainda que os projetos de educação ambiental, observatório
da bacia , águas subterrâneas, qualidade ambiental ( Tocos/Lages) serão realizados através
de edital com a FAPERJ. O projeto para analise de risco e plano de contingência será
através de um convênio entre a SERLA e a FAPUR com interveniência do Comitê Guandu.
Os valores de pesquisa seguem a orientação de aplicação da lei nº 4.247, em 5%, com
prioridades definidas nas reuniões de Câmaras Técnicas. Os recursos que necessitam de
aprovação da Diretoria Colegiada serão aplicados para divulgação do Plano de bacia,
realização de 20 reuniões sendo 15 nos municípios, uma com representantes do Governo
do Estado ( SERLA, FEEMA, etc.) e outra com representantes do Governo Federal
( FUNASA, ANA, etc.), um seminário com técnicos dos órgãos públicos estaduais, federais
e municipais, renovação do jornal do Comitê, impressão do Plano de Bacia ( 500 cópias
incluindo o diagnostico, relatório síntese e gerencial e 2 Cd’s). Sabina Campagnani
( FURNAS) considera que seria importante aguardar a ampliação do Plano para a
impressão de novas cópias. O Diretor Geral explicou que não podemos aguardar 2 anos,
média de prazo para o tramite administrativo necessário, e que na ocasião da ampliação do
plano será realizada também a revisão do existente. José Governo enfatiza que precisamos
concentrar recursos em obras e intervenções pois é preciso mostrar resultados mais
expressivos nessa área. O Diretor Geral informou que a Presidente da SERLA, Drª.
Marilene Ramos, tem novidades a serem apresentadas ao longo da reunião e que refere-se
exatamente a aplicação de recursos em obras. A minuta de resolução nº 26 que “Dispõe
sobre a aplicação dos recursos financeiros arrecadados no exercício de 2007 e os recursos
financeiros a serem arrecadados no exercício de 2008, através da subconta do Comitê
Guandu do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FUNDRHI” foi aprovada por
unanimidade. Alexandre Silva ( PMRJ) acrescentou que a inadimplência é muito alta. A
palavra foi passada para a Drª. Marilene Ramos que com relação a inadimplência informou
sobre a possibilidade de resolver o problema através das alterações da lei nº 4.247 que
foram encaminhadas para a Assembléia Legislativa. Posteriormente apresentou o Pacto do
Saneamento no Governo do Estado do Rio de Janeiro, destacando que o principal problema
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da Baía de Sepetiba é o esgoto sanitário. O Pacto tem o objetivo de apoiar os municípios,
CEDAE e demais concessionárias para ações de saneamento, com meta de atingir 80% de
coleta e tratamento com recursos provenientes do fundo estadual de tratamento de esgotos
( FECAM e FUNDRHI), do Governo federal e também através de co-responsabilização de
mercado, onde novos empreendimentos financiam redes e Estações de tratamento de
esgotos ( citou exemplo da Lei de Búzios, em que cada metro de testada de obra nova
implica em 60 metros de implantação de rede coletora). A proposta é para que o Comitê
seja parceiro na realização do pacto. Alexandre Silva questionou como seria o carimbo dos
recursos financeiros do FECAM e FUNDRHI. Marilene Ramos informou que trata-se ainda
de um projeto embrião e que todos esses detalhes seriam discutido em reunião do CERHI
que é aberta a sociedade. O Secretário Executivo passou aos assuntos gerais e Madalena,
Secretária de Meio Ambiente de Barra do Pirai informou que o aterro sanitário do
Município já se encontra licenciado pela FEEMA. O Diretor Geral informou o andamento
do projeto Replanta Guandu. Marcia Lopes ( CREA-RJ) solicitou, em nome do professor
Adacto Ottoni, que a CEDAE faça uma apresentação do projeto de desvio do rio dos poços.
A CEDAE se prontificou em atender a solicitação e ficou combinado que a apresentação
seria realizada na reunião da Câmara Técnica de Estudos e projetos e que as demais
Câmaras seriam convidadas para participar. O Diretor Geral agradeceu a presença de todos,
questionou se alguém teria algo a acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 13h: 00
min. E, para constar, eu, Elizabeth Machado Pinto, que também participei da reunião, lavrei a
presente ata, que é assinada por mim juntamente com o Diretor Geral.
Diretor Geral: Friedrich Wilhelm Herms ______________________________________________
Técnica da Secretaria Executiva: Elizabeth Machado Pinto ________________________________

