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Ao sétimo dia do mês de novembro de 2019, às 10h20m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 1 

Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 9ª Reunião da 2 

Câmara Técnica de Estudos Gerais (CTEG) do biênio 2019-2020, na sala 203 (altos da Farmácia 3 

Universitária) da Sede da Secretaria Executiva do Comitê Guandu em Seropédica/RJ, tendo 4 

como pauta os seguintes assuntos: 1- Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; 2- 5 

Aprovação da minuta de ata da reunião de 03.10.2019; 3- Apresentação das ações 6 

planejadas e executadas pela CTEG em 2019; 4- Construção e aprovação do Plano de 7 

Trabalho 2020; 5- Apresentação dos status das ações sobre Esgotamento na RH-II; 6- 8 

Apresentação da adição de funcionalidades e ações realizadas do ano corrente no SIGA 9 

Guandu; 7- Apresentação sobre resíduos de medicamento e hormônios na água; 8- 10 

Informes. O subcoordenador Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) cumprimentou a todos, pedindo 11 

para que se apresentassem, dando início à reunião. Por motivo de falta de quórum os itens que 12 

precisariam de deliberação foram adiados. 3- Apresentação das ações planejadas e 13 

executadas pela CTEG em 2019; Fatima Rocha (AGEVAP) deu início à apresentação, 14 

mostrando aos presentes o plano de trabalho e a partir de onde ele foi construído. Também foi 15 

feito um histórico do trabalho feito ao longo do ano, com todos os encaminhamentos executados, 16 

em andamento e pendentes. Hendrik Mansur (TNC) questionou se o plano de trabalho de 2020 17 

já estava aprovado, sendo respondido pela Fátima Rocha (AGEVAP) que foi trazida uma 18 

proposta, porém, seria construída durante reunião. Com a chegada de um membro do segmento 19 

usuários, a Câmara atingiu o quórum mínimo, mas, permaneceu com a proposta inicial. 6- 20 

Apresentação da adição de funcionalidades e ações realizadas do ano corrente no SIGA 21 

Guandu; Andrei Olak (K2 Sistemas), coordenador do SIGA-Guandu, fez um histórico sobre o 22 

projeto, em relação aos dados disponibilizados e ao número de acessos, explicando como 23 

funciona a computação dos acessos. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) sugeriu que fosse colocado 24 

uma aba de opiniões e sugestões no site para que os visitantes pudessem contribuir. Caroline 25 

Lopes (AGEVAP) explicou que o SIGA Guandu é atualmente mais acessado do que o próprio 26 

site do Comitê e da AGEVAP e que na próxima contratação, está contemplado que haverá este 27 

espaço. 7- Apresentação sobre resíduos de medicamento e hormônios na água; Gilvoneick 28 

de Souza (ONG Defensoria Sócio Ambiental) iniciou sua apresentação falando a respeito da 29 

qualidade da água disponibilizada para a população atualmente, fazendo paralelos ao redor do 30 

mundo e dos problemas que estão sendo gerados devido a água contaminada. Sugeriu que o 31 

Comitê encontrasse formas de fazer parcerias com universidades e investir em prevenção de 32 
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doenças relacionadas a contaminação dessas águas. Encaminhamento: Disponibilizar a 33 

apresentação do Gilvoneick de Souza para todos os membros da Câmara Técnica. Hendrik 34 

Mansur (TNC) sugeriu que o tema fosse incluído na lista de itens de pesquisa contemplados 35 

pelos programas de apoio à pesquisa do Comitê Guandu-RJ. Decio Tubbs (ABAS) explicou que 36 

esse é um assunto que já está previsto no MOP desde a sua primeira versão e que existem 37 

diversos estudos relacionados que as pessoas precisam se apropriar desta ferramenta. Nelson 38 

Reis (APEDEMA-RJ) explicou que as águas brutas são a responsabilidade do Comitê e o que 39 

este pode criar cursos de conscientização das pessoas. Gilvoneick de Souza (ONG Defensoria 40 

Sócio Ambiental) explicou que a água bruta já está chegando contaminada as estações de 41 

tratamento e o Comitê pode fazer esse monitoramento. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) defendeu 42 

que o SIGA fosse sincronizado com informações a respeito de saúde. Devido a hora já avançada, 43 

Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) deu a reunião por finalizada as 12h20min. Eu, Bruno Cardoso, 44 

tomei a termo esta ata que segue assinada por: 45 

 46 

________________________ 
Markus Stephan W. Budzynkz 

(ADEFIMPA-RJ) 
Coordenador da CTEG 

__________________________ 
Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) 

Sub-coordenador da CTEG 

 47 
Membros Presentes: Usuários: Mayná Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento). Sociedade 48 
Civil: Decio Tubbs Filho (ABAS). Jaime Henrique N. dos Santos (SINTSAMA-RJ); Órgãos de 49 
Governo: Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Ana Paula Motta (P.M. Itaguaí); substituto 50 

representante de José Arnaldo dos Anjos de Oliveira (P.M. Nova Iguaçu); substituto 51 
representante de Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA).Membros Ausentes: Markus 52 
Stephan (ADEFIMPA-RJ); Janaína da Silva Vettorazzi (CK Paracambi); Camila Azevedo de 53 
Souza (Light Energia); Sabina Campagnani (FURNAS); Convidados: Hendrik Mansur (TNC); 54 

Gilvoneick de Souza (ONG Defensoria Sócio Ambiental); Marco Antonio (CREA-RJ); Sandra 55 
Borges (SEMADETUR); Marcia de Alcantara (NEPP); Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ); Nelson 56 
Reis (APEDEMA-RJ); Mariluci Martellepo (PESAGRO-RIO); Pedro Henrique (SEMADETUR); 57 
Andreia Loureiro (P.M. Queimados) e Wladimir Loureiro. 58 


