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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEG GUANDU - 07/04/2022 1 

No sétimo dia do mês de abril de 2022, às 09h:30min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 2 
dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 2ª 3 
Reunião Ordinária CTEG, não presencial, via plataforma de videoconferência (Teams), 4 
tendo como pauta os seguintes assuntos: 1 - Abertura; 2 – Aprovação da minuta de 5 
ata da reunião de 17/02/2022; 3 - Apresentação SIGA - status e orientações; 4 - 6 
Apresentação do status do Estudo de dimensionamento de uma rede de 7 
monitoramento hidrometeorológico na Região Hidrográfica II” – GTAOB; 5 - 8 
Encaminhamentos referentes às apresentações dos municípios da RH-II sobre 9 
seus potenciais e dificuldades em turismo agroecológico; Encerramento. A 10 
reunião se iniciou às 10h05min em segunda chamada. O Coordenador da CTEG, Luiz 11 
Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) cumprimentou a todos e solicitou a leitura 12 
da pauta, 2 – Aprovação da minuta de ata da reunião de 17/02/2022, foi iniciada a 13 
chamada nominal para a aprovação ou não da ATA: Sabina Campagnani (FURNAS), 14 
Mauro Pereira (Defensores do Planeta); Orlando Pereira (AAVV); Luiz Fernando 15 
Carvalheira (Embrapa), votaram sim, sendo aprovada com o quórum mínimo de 4 votos. 16 
3 - Apresentação SIGA - status e orientações; Leandro Oliveira (AGEVAP) 17 
apresentou os membros da empresa responsáveis pelo SIGA, Hildebrando Moreira 18 
(CODEX), Regiane Martins (CODEX) e Rodrigo Azevedo (CODEX). Rodrigo Azevedo 19 
iniciou a apresentação e esclareceu que o projeto possui duas empresas responsáveis, 20 
sendo elas a Codex Remote e Global Technologies - GT. Após apresentação da 21 
plataforma e suas interfaces, além das atualizações de informações no SIGA, foram 22 
abertas inscrições de fala. Gilvoneick de Souza (Defensoria Socioambiental) perguntou 23 
se a plataforma possui tutoriais para facilitar o acesso para a população. Rodrigo 24 
Azevedo (CODEX) disse que poderá ser colocado mediante solicitação. Mariluci 25 
Martelleto (EMATER) tirou dúvidas. 4 - Apresentação do status do Estudo de 26 
dimensionamento de uma rede de monitoramento hidrometeorológico na Região 27 
Hidrográfica II” – GTAOB; Leandro Oliveira (AGEVAP) esclareceu que a empresa 28 
responsável pelo projeto não pôde comparecer, e como gestor do processo, iniciou a 29 
apresentação. Gilvoneick de Souza (Defensoria Socioambiental) perguntou se o 30 
monitoramento de parasitas está incluído no projeto. Leandro Oliveira (AGEVAP) 31 
respondeu que não estava no escopo da contratação, mas que na audiência pública foi 32 
incorporada uma revisão quadrianual, onde poderá ser inserido futuramente. Gilvoneick 33 
de Souza (Defensoria Socioambiental) lembrou da importância desse monitoramento 34 
na prevenção de doenças. Luiz Constantino (INEA) informou que ainda não está sendo 35 
feita análise sedimentológica dos metais pesados. Mauro Pereira (Defensores do 36 
Planeta) questionou se os pontos de monitoramento já estão em funcionamento, se 37 
estão ligados com as Defesas Civis dos municípios e se o monitoramento inclui os 38 
metais pesados, agrotóxicos e a quem devem informar quando observarem estar acima 39 
do limite. Leandro Oliveira (AGEVAP) respondeu que sim, mas que sempre haverá uma 40 
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melhoria gradual melhorando e contemplando outros parâmetros. Luiz Constantino 41 
(INEA) complementou falando da importância de dialogar com todos, sendo o mais 42 
difundido possível e disse que acredita que no final da pesquisa tenham o conhecimento 43 
do real estado da situação dos contaminantes da lagoa Guandu e seus arredores. Mauro 44 
Pereira (Defensores do Planeta) levantou a questão das mudanças climáticas e solicitou 45 
que mantenham a sociedade civil a par do monitoramento. Gilvoneick de Souza 46 
(Defensoria Socioambiental) reclamou que o INEA tem deixado de levantar a questão 47 
dos parasitas no corpo hídrico e que o Ministério da Saúde não tem as informações por 48 
não serem geradas e levantou novamente a questão da saúde da população e sugeriu 49 
que consultem mapas que indiquem áreas suscetíveis a alagamentos. 5 - 50 
Encaminhamentos referentes às apresentações dos municípios da RH-II sobre 51 
seus potenciais e dificuldades em turismo agroecológico; Por solicitação de uma 52 
contextualização, Fátima Rocha (AGEVAP) informou que nenhum município cuja 53 
apresentação estava pendente (da reunião de 31/03/2022) se manifestou, mas alguns 54 
justificaram. Luiz Fernando (P.M. Miguel Pereira) disse que seria interessante marcar 55 
uma data para que todos se apresentassem. Fátima Rocha (AGEVAP) informou que no 56 
total são 7 municípios que não se apresentaram: Vassouras, Mangaratiba, Paracambi, 57 
Rio de Janeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Piraí e Barra do Piraí, tendo somente os 58 
três últimos respondido o convite e justificado a ausência. Mauro Pereira (Defensores 59 
do Planeta), Gilvoneick de Souza (Defensores do Planeta) e Mayná Coutinho (CEDAE-60 
Saneamento) disseram achar importante insistir para que os restantes das 61 
apresentações aconteçam. Gilvoneick de Souza (Defensores do Planeta) disse achar 62 
justo que a sociedade civil seja convidada para o momento das apresentações para que 63 
haja paridade. Fátima Rocha (AGEVAP) verificou a disponibilidade das datas e informou 64 
que as apresentações poderão acontecer no dia 05 de maio. Mayná Coutinho (CEDAE-65 
Saneamento) esclareceu que estão cumprindo com a agenda do MOP para ouvirem os 66 
municípios, que há espaço de fala para que perguntem em nome da sociedade e sugeriu 67 
que após a rodada de apresentações dos municípios abram um encaminhamento para 68 
uma rodada de apresentações com outros segmentos. Mauro Pereira (Defensores do 69 
Planeta) propôs que se o município não for, a sociedade civil faça a representação. 70 
Mauro Pereira (Defensores do Planeta) disse que irá tentar contato com a RioTour ou 71 
alguma outra representação do Rio de Janeiro. Fátima Rocha (AGEVAP) disse que irá 72 
encaminhar o convite aos municípios para a reunião acontecer no dia 05 de maio às 73 
9h30, conforme aprovado pelos membros. O coordenador da CTEG, Luiz Fernando 74 
(P.M. Miguel Pereira), agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 75 
12h54min. Eu, Débora Uhlmann Ferreira (BUMERANGUE), tomo a termo esta ata que 76 
segue assinada por:  77 
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__________________________                       
  Luiz Fernando Carvalheira                             
             Coordenador 

 

            __________________________  
               Orlando de Souza Pereira 
                        Subcoordenador 
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 83 
Membros presentes:  84 
 85 
Sabina Campagnani (FURNAS); Mayná Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento); ;  86 
Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta); Orlando de Souza Pereira 87 
(ACVV); Evandro da Silva Batista (Rio Claro); Luiz Fernando Carvalheira (Miguel 88 
Pereira). 89 
 90 

Membros Ausentes: 91 

Thales dos Santos Fernandes (LIGHT Energia); Franziska Huber (FAETERJ - 92 

Paracambi); Cristiane de Souza Siqueira Pereira (Ícaro Moreno) (Universidade de 93 

Vassouras) Antônio Orlando Izolani (Paracambi); Tauann Fernandes Ferreira Domis 94 

(Mendes). 95 

 96 
Convidados:  97 

Regiane Martins (CODEX); Rodrigo Azevedo (CODEX); Hildebrando Moreira (CODEX); 98 

Marluci Martelleto (EMATER); Luiz Constantino (INEA); Gilvoneick de Souza 99 

(Defensoria Socioambiental); Marcelo Danilo (ANAGEA); Fátima Rocha (AGEVAP); 100 

Leandro Oliveira (AGEVAP); Vanessa Gomes (AGEVAP); Maria Adelaide Lima Vicente 101 

(AGEVAP).  102 


