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Ao nono dia do mês de maio de 2019, às 10h00m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu,
da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 3ª Reunião da Câmara Técnica de Estudos
Gerais (CTEG) do biênio 2019-2020, no auditório da Câmara Municipal de Seropédica, tendo como pauta
os seguintes assuntos: 1- Aprovação das minutas das atas das reuniões de 14.03.2019, 04.04.2019 e
11.04.2019; 2- Programação para o Seminário de Integração dos membros; 3- Reativação dos GTs
(minutas de resolução para criação dos grupos); 4- Resoluções de ajudas de custo; 5- Análise e
discussão sobre o novo Termo de Referência do SIGA Guandu; 6- Aprovação do plano de trabalho
da atual gestão da CTEG; 7- Assuntos Gerais. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) cumprimentou a todos
e deu início ao ITEM 01. Com algumas contribuições, as atas foram aprovadas. Encaminhamento: Incluir
na ata de 14 de março todos os presentes na Reunião de Eleição da Câmara Técnica, independentes de
eleitos ou não. ITEM 02 - Fatima Rocha (AGEVAP) esclareceu que o objetivo do seminário é o
conhecimento mutuo das instituições membros do Comitê através da apresentação da atuação de cada.
Seguindo a programação do 1º seminário, sugeriu abertura de prazo para manifestação de interesse dos
membros para apresentação de suas atividades no seminário. Cada instituição poderia apresentar sua
atuação na área de recursos hídricos. Decio Tubbs (ABAS) apresentou sua sugestão de que cada
instituição dê sua visão para os Recursos Hídricos da bacia e suas contribuições, além de informar
possíveis cursos a serem ofertados na área de recursos hídricos. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu)
comentou que pode ser difícil levantar informações para apresentar e às vezes se perde informações
importantes. Ele sugeriu que se utilize um questionário para direcionar as respostas ao que é útil. Wladimir
Loureiro (FAM-RIO) disse ser importante haver um tempo para a AGEVAP apresentar e esclarecer
procedimentos. Respondendo a Wladimir Loureiro (FAM-RIO), Fatima Rocha (AGEVAP) explicou que a
programação contempla um tempo para a AGEVAP explicar o sistema e as atividades. José Arnaldo (P.M.
Nova Iguaçu) defendeu que haja uma reunião própria para a AGEVAP apresentar as atividades como
forma de capacitação aos membros. Ele também sugeriu criar um briefing de temas para facilitar a
mobilização de atores-chave. Luiz Fernando Moraes (EMBRAPA) sugeriu estruturar as apresentações
pelas demandas do Comitê, pois dessa forma seria mais fácil encontrar sinergias. Mauro Pereira
(Defensores do Planeta) defendeu que é muito importante encontrar os atores dos territórios que atuam
nas mesmas áreas. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) lembrou que o atores efetivamente atuantes
apresentem para criar identidade e senso de prática nas ações. Foi decidido que o questionário obtenha
das instituições suas atuações e demandas. Após o recebimento dos questionários, as instituições serão
divididas em temáticas semelhantes e a programação do seminário será elaborada. Encaminhamento:
Elaborar, e enviar para contribuições, proposta de formulário para coleta de informações a serem
apresentadas no Seminário de Integração em julho. ITEM 03 – Fatima Rocha (AGEVAP) apresentou os
grupos de trabalho ativos e os que ainda aguardam aprovação. Debateu-se brevemente o antigo Grupo
de Trabalho de Educação Ambiental e Franziska Hubber (FAETERJ) explicou que o objetivo final daquele
grupo foi atingido, portanto caberia agora, não o reativar, mas criar outro. Foi decidido que as atribuições
do grupo de trabalho de educação ambiental seriam criar o plano de educação ambiental e acompanhar
ações que venham a se desenvolver em Educação Ambiental. Fatima Rocha (AGEVAP) apresentou a
minuta de resolução para a criação do Grupo denominado GTEA. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) defendeu
que o grupo fosse mais amplo. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) lembrou que os grupos de trabalho tendem
a não ter tanta presença se forem maiores. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) sugeriu a composição de 9
membros da plenária e até 3 convidados de instituições não-membro, que foi aceita. A minuta de resolução
foi aprovada. Sobre o GT Saneamento Rural, foi informado que poucas prefeituras enviaram as indicações
para compor o grupo. Encaminhamento: Reenviar carta de convocação do GT Saneamento Rural com
prazo de 15 dias e esclarecer dúvida quanto aos funcionários representantes das prefeituras. O Grupo de
Acompanhamento do PERH terá sua resolução aprovada na Reunião Plenária em 23 de maio. Fatima
Rocha (AGEVAP) apresentou então minuta de resolução para criação do GT de revisão do Regimento
Interno - GTRI, com 9 membros do Comitê e 2 funcionários da AGEVAP. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu)
sugeriu que aprovado o RI na CTIL-G, ele não precisaria voltar ao GT. Decio Tubbs (ABAS-RJ) pediu que
o jurídico da AGEVAP faça parte das reuniões. A minuta foi aprovada. ITEM 04 - Wladimir Loureiro (FAMRIO) apresentou sua proposta de fundir algumas resoluções de ajuda de custo. José Arnaldo (P.M. Nova
Iguaçu) defendeu que a ajuda de custo pode incentivar todos os membros a participarem. Franziska
Hubber (FAETERJ) argumentou que os valores sejam atrelados às distâncias de deslocamento. Fatima
Rocha (AGEVAP) ressaltou que as resoluções possuem objetivos distintos e fundi-las causaria confusão,
os presentes concordaram e solicitaram alterar somente a resolução que trata da ajuda de custo para
participação da sociedade civil em reuniões do Comitê. Após debate ficou decidido manter as resoluções
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atuais e alterar somente a Resolução nº 126. Ficou definido alterar os valores e ampliar a abrangência
para todos os segmentos, além de considerar os membros suplentes. Encaminhamento: Ampliação da
Ajuda de Custo a todos os segmentos e aos suplentes e estabelecer os valores de R$ 60,00 para
deslocamento até 20km e R$ 90,00 para deslocamento acima de 20km. ITEM 05 - Caroline Lopes
(AGEVAP) explicou que está elaborando termo de referência para a nova contratação do SIGA Guandu,
portanto este é o momento oportuno para os membros apresentem suas contribuições para melhoria do
sistema. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) sugeriu a inclusão de dados georreferenciados da saúde, por
exemplo, índices de doenças do DATASUS. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) explicou que o
DATASUS é uma plataforma muito pesada para incorporar ao SIGA e que nem todo usuário vai entender
os dados. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) pediu que se esforce para obter dados dos gestores
municipais para contribuir com o SIGA. Caroline Lopes (AGEVAP) então sugeriu abertura de prazo para
que os membros possam enviar outras contribuições e solicitações a serem incluídas no sistema. ITEM
06 – Foi solicitado que os membros enviem suas contribuições a serem compiladas pela Secretaria
Executiva. Atendendo às sugestões anteriormente apontadas por Jose Paulo (OMA-Brasil) e José Miguel
(ECOCIDADE), Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) sugeriu incluir a criação de grupo de trabalho para a
Gestão Costeira, e a secretaria executiva informou que esta ação está prevista no PERH para momento
futuro. Ainda, sugeriu os grupos de trabalho plano de bacia e enquadramento. Amisterdan Ribeiro (P.M.
Piraí) solicitou criar o grupo de trabalho chorume a fim de avaliar o caso de denúncia do CTR Santa Rosa.
Encaminhamento: Secretaria executiva montar proposta e compilar contribuições dos membros para
construção do plano de trabalho da CTEG. ITEM 07 – Encaminhamento: Solicitar a Mariê Ikemoto (INEA)
cópias do Programa de Proteção e Recuperação dos Mananciais para distribuição aos membros da
Plenária em 23 de maio. Caroline Lopes (AGEVAP) explicou que este assunto está previsto no MOP mas
para um momento posterior. Ficou definido aguardar. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) chamou atenção
para os problemas do CTR Seropédica. Ele sugeriu que o Comitê busque as informações relevantes sobre
as denúncias levantadas de vazamento de chorume para os lençóis freáticos. Andreia Loureiro (P.M.
Queimados) explicou que o atual encaminhamento é solicitar por ofício esclarecimentos ao Tribunal de
Contas do Município e ao INEA. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) perguntou sobre os EPIs da Queimadas.
Leonardo Bruno Siqueira (AGEVAP) informou que o processo já foi encaminhado à sede e em breve o ato
convocatório seria publicado. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) então questionou a demora na efetivação
da ação e os prazos de aplicação dos recursos do Comitê. José Arnaldo solicitou então o envio do parecer
jurídico que aponta a impossibilidade de a AGEVAP adquirir bens de capital e doar aos municípios, para
avaliação da PGM - Nova Iguaçu. Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ) agradeceu a presença de todos e
finalizou a reunião às 13h15min. Eu, Leonardo Bruno Siqueira (AGEVAP), tomei a termo esta ata que
segue assinada por:
__________________________
Markus Stephan W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ)
Coordenador da CTEG

__________________________
Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí)
Sub-coordenador da CTEG
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Membros Presentes: Usuários: Sabina Campagnani (Furnas); César Celeri representando Mayná
Coutinho (CEDAE-San.) Sociedade Civil: Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ); Wladimir Loureiro (FAMRIO); Decio Tubbs (ABAS-RJ). Órgãos de Governo: José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu); Monique Fontes
(P.M. Itaguaí); Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí); Luiz Fernando Moraes (EMBRAPA). Membros Ausentes:
Janaína Vettorazzi (CK Energia); Camila Azevedo (Light); Jaime dos Santos (SINTSAMA-RJ).
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Convidados: Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ); Franziska Hubber (FAETERJ); Mariluci Martelleto
(PESAGRO); William Weber (Jornalista); Mauro Pereira (Defensores do Planeta); Clêmio Sampaio
(ADEFIMPA-RJ); Daniela Souza (P.M. Itaguaí); Andreia Loureiro (P.M. Queimados); Carlos Eduardo
Martins (FONASCH-CBH).
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