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Ao sexto dia do mês de junho de 2019, às 10h00m, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, 1 

da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 4ª Reunião da Câmara Técnica de Estudos 2 

Gerais (CTEG) do biênio 2019-2020, no auditório da Câmara Municipal de Seropédica, tendo como pauta 3 

os seguintes assuntos: 1- Aprovação da minuta da ata da reunião de 09.05.2019; 2- Programação para o 4 

Seminário de Integração dos membros; 3- Apresentação do Termo de Referência para o projeto 5 

Observatório da Bacia; 4- Informe sobre a contratação do Plano de Comunicação; 5- Análise e 6 

contribuições ao plano de trabalho da atual gestão da CTEG; 6- Assuntos Gerais. Markus Stephan 7 

W.Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) cumprimentou a todos e solicitou que se apresentassem. Markus Stephan 8 

W.Budzynkz (ADEFIMPA-RJ), solicitou a atenção de todos para comentar os  fatos lamentáveis que 9 

ocorreram durante a Plenária do dia 23/05/2019, tornando-a conturbada e sem controle. Ele sugeriu que 10 

os temas suspensos e levados a aprovação “ ad referendum” sejam retornados a uma RE - Reunião 11 

Extraordinária da Plenária mas, Fatima Rocha (AGEVAP) esclareceu que os itens precisam de decisão 12 

urgente pois se tratam de concessão de apoio a eventos. Markus sugeriu ainda que nas próximas reuniões 13 

se limite as inscrições de fala principalmente aos não membros/representantes e em quantidade reduzida 14 

de preferência até 05 (cinco) para representantes evitando os problemas de prolongamento das nossas 15 

reuniões. Markus S. W.Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) e Luiz Fernando (EMBRAPA) também pediram que a 16 

Diretoria procurasse guiar a reunião com mais controle. Encaminhamento: Comunicar à Diretoria 17 

Colegiada a atitude de Gilvoneik de Souza José, de filmar e fotografar alguns itens de discussão sem 18 

autorização. Em seguida iniciou-se o ITEM 01, com algumas contribuições e a ata anterior foi aprovada.  19 

ITEM 02 – Fátima Rocha (AGEVAP) informou que encaminhou e-mail solicitando melhorias e 20 

contribuições para o questionário. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí), ao comentar sobre a estrutura das 21 

apresentações, destacou que as instituições devem apresentar o que esperam da parceria com o comitê, 22 

seu histórico, projetos futuros e os impactos dessas instituições na bacia. Ficou definida data limite de 23 

02/07/2019 para envio dos questionários respondidos. Algumas contribuições foram feitas ao questionário 24 

com o intuito de orientar as instituições quanto ao preenchimento dos campos. Foi acordado também que 25 

se defina um planejamento dos tempos de apresentação para cada uma das instituições. Ao final o mesmo 26 

foi aprovado. Encaminhamento: Enviar o questionário aos membros da Plenária até a data de segunda-27 

feira (dia 10/06/2019) com prazo de resposta até 02 de julho. ITEM 03 – Caroline Lopes (AGEVAP) realizou 28 

uma apresentação sobre o Termo de Referência do projeto de dimensionamento da rede de 29 

monitoramento do observatório de bacia, ação prevista dentro do plano de bacia na parte de 30 

monitoramento quali-quantitativo. Ressaltou a atenção na definição dos posicionamentos adequados de 31 

instalação das estações de monitoramento ao longo da bacia, para que os dados obtidos reflitam 32 

corretamente a realidade local e que a instalação de estações redundantes representa gastos 33 

desnecessários, por isso é importante dimensionar o sistema para evitar desperdícios. Ela apresentou as 34 

fases do projeto: Diagnóstico da rede atual de monitoramento, Análise preliminar de dados de chuva e 35 

vazão e Análise de correlação de dados de estações existentes. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) perguntou 36 

se as estações já instaladas por outras instituições estariam registradas e Caroline Lopes (AGEVAP) 37 
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explicou que sim, mas que seriam muito antigas. Ele também perguntou sobre a proteção e segurança 38 

das estações e Caroline Lopes (AGEVAP) explicou que todos os custos estarão elencados no relatório 39 

final do projeto. Sobre a manutenção das estações, Caroline Lopes (AGEVAP) explicou que caberá ao 40 

Comitê decidir qual é a melhor estratégia. Mariluci Martelletto (PESAGRO-Rio) perguntou se as estações 41 

contemplam o monitoramento de alagamento e Caroline Lopes (AGEVAP) informou que está previsto no 42 

Termo de Referência a consulta a profissionais municipais para contribuir com o posicionamento das 43 

estações de modo a atender o controle de chuvas e alagamento na região. Luiz Fernando (EMBRAPA) 44 

perguntou se a AGEVAP pode acessar as informações das estações de monitoramento já existentes e 45 

Caroline Lopes (AGEVAP) disse que sim, e que o novo Termo de Referência do SIGA-Guandu prevê que 46 

mais dados sejam inclusos no sistema. Janaína Vettorazzi (CK Paracambi) perguntou sobre como será 47 

feito o processamento dos dados obtidos e Caroline Lopes (AGEVAP) disse que os dados serão 48 

transmitidos automaticamente, mas que no entanto, ela solicita que as estações possam armazenar os 49 

dados independentemente por um ano, por motivos de segurança. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) informou 50 

que foi uma solicitação da sociedade civil de que se meça a presença de hormônios e defensivos agrícolas 51 

na água e Caroline Lopes (AGEVAP) explicou que as medições de qualidade tão específicas não podem 52 

ser feitas automaticamente pelas estações, e que estes dados teriam de ser obtidos por coletas analisadas 53 

em laboratório. ITEM 04 – Antonio Sousa (AGEVAP) informou que a empresa Approach venceu o ato 54 

convocatório para elaboração do Plano de Comunicação do comitê. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) e 55 

Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) falaram da importância da divulgação institucional. Antônio Sousa 56 

(AGEVAP) explicou que o plano trabalhará em 4 vieses, o da Comunicação Interna, Externa, Institucional 57 

e Comunitária. Wladimir Loureiro (FAM-RIO) argumentou que encontra dificuldades em acessar 58 

informações no que dizem respeito a transparência e ao acesso as informações do Comitê. Antônio Sousa 59 

(AGEVAP) informou que a transparência será um dos tripés do plano de comunicação. Antonio Sousa 60 

(AGEVAP) concorda que atualmente o site do Comitê Guandu é falho e espera que o plano de 61 

comunicação se atente a isso, a ponto de melhorar a disposição das informações, de modo a facilitar os 62 

acessos. ITEM 05 – Foi estendido o prazo para contribuições e será solicitado à Plenária também. ITEM 63 

06 – Markus pede desculpa e licença por ter que se retirar às 12:10h, pois ainda terá hoje outros 02 (dois) 64 

importantes compromissos, sendo um na ENSP/FIOCRUZ e um no CEPK – Colégio Estadual 65 

Pres.Kennedy/Belford Roxo, devido as comemorações da Semana de Meio Ambiente e do Alimento 66 

Orgânico passando a coordenação da reunião para o Subcoordenador. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) 67 

questionou sobre a elaboração da revista do comitê e a desistência de William Weber. Fátima Rocha 68 

(AGEVAP) explicou que na reunião da Diretoria Colegiada, foram sugeridas melhorias à revista. Ainda, 69 

que para a elaboração da revista é necessária a contratação de empresa através de licitação, o que não 70 

garante que o jornalista William Weber fosse o contratado. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) defendeu que 71 

o comitê promova uma visita dos membros ao CTR Seropédica. Fatima Rocha (AGEVAP) informou que 72 

visitações a empresas seria para um tour e não para auditoria das operações, e antes de qualquer ação 73 

é necessária a avaliação dos documentos pertinentes. Janaína Vettorazzi (CK Paracambi) ressaltou que 74 
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o acesso a empresas requer toda uma preparação de segurança e mobilização internas. Wladimir Loureiro 75 

(FAM-Rio) disse que é necessário ser mais prático. Que é preciso compartilhar o relatório de auditoria e o 76 

grupo estudar os documentos para encaminhamentos. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) informou ser 77 

importante os membros realizarem uma visitação aos empreendimentos da bacia. Encaminhamento: 78 

Solicitar à diretoria uma visitação aos empreendimentos da bacia. Solicitou também que os membros 79 

enviem antecipadamente os temas sugeridos de serem abordados na reunião para uma análise prévia. 80 

Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) agradeceu a presença de todos e finalizou a reunião às 12h35min. Eu, 81 

Marcelo Cruz Siqueira (AGEVAP), tomei a termo esta ata que segue assinada por:  82 

 83 
 84 

__________________________ 
Markus Stephan W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) 

Coordenador da CTEG 

__________________________ 
Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí) 

Sub-coordenador da CTEG 
 85 
Membros Presentes: Usuários: Janaína da Silva Vettorazzi (CK Paracambi). Sociedade Civil: Wladimir 86 
Loureiro (FAM-RIO); Markus Stephan (ADEFIMPA-RJ). Órgãos de Governo: Amisterdan Ribeiro Cristo 87 
(P.M. Piraí); Monique de Oliveira Fontes (P.M. Itaguaí); Luiz Fernando Duarte de Moraes (EMBRAPA). 88 
Membros Ausentes: Camila Azevedo de Souza (Light Energia); Sabina Campagnani (Furnas Centrais 89 
Elétricas); Mayná Coutinho Morais (CEDAE-San.); Jaime Henrique N. dos Santos (SINTSAMA-RJ); Decio 90 
Tubbs Filho (ABAS-RJ); José Arnaldo dos Anjos de Oliveira (P.M. Nova Iguaçu). 91 

Convidados: Mariluci Martelleto (PESAGRO-Rio); Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ); Carlos Eduardo Martins 92 
(FONASCH-CBH); Aníria Barcia (Quinto Elemento); Marcia Souza (NEPP). 93 


