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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEG GUANDU - 04/08/2022 1 

No quarto dia do mês de agosto de 2022, às 09h:30min, o Comitê das Bacias 2 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu 3 
início à 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Estudos Gerais - CTEG, não 4 
presencial, via plataforma de videoconferência (Teams), tendo como pauta os seguintes 5 
assuntos: 1. Abertura; 2. Aprovação da minuta de ata da reunião de 02/06/2022; 3. 6 
Apresentações dos municípios referentes ao turismo agroecológico (potencialidades 7 
e dificuldades) em atendimento ao MOP Guandu; 4. Apresentação, sobre o turismo 8 
agroecológico, conforme definido no MOP: Ação prioritária 7.2.2.1 - Montagem do 9 
Programa de turismo agroecológico com vistas à conservação e proteção dos 10 
recursos hídricos, com a seleção, identificação e mobilização dos participantes; 11 
Atividade 1: Realização de reunião em Câmara Técnica para que os municípios 12 
apresentem seus potenciais atrativos turísticos e dificuldades para desenvolvimento 13 
do turismo em suas regiões; 5. Encerramento. A reunião se iniciou às 10h02min. O 14 
coordenador da CTEG, Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) cumprimentou 15 
todos e solicitou a leitura das regras e pauta. Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a leitura 16 
das regras da reunião e dos itens da pauta. 2. Aprovação da minuta de ata da reunião 17 
de 02/06/2022; Fátima Rocha (AGEVAP) informou não haver manifestações ou 18 
contribuições sobre a ata da reunião de 02/06/2022. Luiz Fernando Carvalheira (P.M. 19 
Miguel Pereira) deu o documento como aprovado. 3. Apresentações dos municípios 20 
referentes ao turismo agroecológico (potencialidades e dificuldades) em 21 
atendimento ao MOP Guandu; Fátima Rocha (AGEVAP) informou que os municípios 22 
de Piraí e Mangaratiba se manifestaram para realizarem suas apresentações. Miguel 23 
Barbosa (P.M. Piraí - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo) iniciou a 24 
apresentação dos Potenciais Atrativos Turísticos e Dificuldades para o Desenvolvimento 25 
do Turismo. Dentre as potencialidades foi apresentada a Praça da Preguiça; o bairro 26 
Caiçara, com o lago Caiçara e o Futuro Parque Natural; Serra do Matoso. Apresentou o 27 
Projeto Mirante do Cruzeiro e o Parque Natural Mata do Amador. Ele apresentou também 28 
um vídeo mostrando alguns outros potenciais do município. Fátima Rocha (AGEVAP) 29 
solicitou que o representante de Mangaratiba iniciasse a apresentação do município. 30 
Daniel Reis (P.M. Mangaratiba - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura) iniciou a 31 
apresentação sobre as Potencialidades de Turismo do município. Citou a região da Serra 32 
do Piloto, com o Assentamento do Rubião; o Galpão do IERJ; a Cachoeira do Rubião; 33 
Agricultura Familiar; Quilombo Santa Justina e Estrada do Atalho. Quanto às 34 
dificuldades, ele citou o problema da continuidade dos projetos devido às trocas de 35 
gestão. Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) questionou quais seriam os 36 
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municípios que ainda não apresentaram. Fátima Rocha (AGEVAP) informou ser 37 
Engenheiro Paulo de Frontin, Barra do Piraí, Vassouras, e Rio de Janeiro. Alberto 38 
Lootens (P.M. Barra do Piraí) informou que na próxima reunião teriam um material para 39 
apresentar. Fátima Rocha (AGEVAP) sugeriu incluir as próximas apresentações na pauta 40 
da próxima CTEG. Daniel Reis (P.M.Mangaratiba) perguntou se sua apresentação, da 41 
forma que foi feita, é satisfatória para que o município faça parte do projeto. Fátima 42 
Rocha (AGEVAP) explicou que uma apresentação por escrito ajudaria, mas que a 43 
princípio as informações estão sendo registradas em ata. Ela explicou que posteriormente 44 
irão trabalhar em um termo de referência para contratar a empresa que fará toda a 45 
capacitação e farão o acompanhamento do projeto, e disse acreditar que as informações 46 
mais formalizadas e detalhadas serão solicitadas no momento em que a empresa já tiver 47 
sido contratada e que provavelmente visitará os municípios, mas que será válido se 48 
enviarem as informações para já ficar arquivado no Comitê. Mário Amaro (P.M. Piraí) 49 
informou terem intenção de melhorar a apresentação e aprofundar as informações. 50 
Encaminhamento: 1 - Convidar novamente os municípios (que ainda não apresentaram) 51 
para uma reunião para apresentação com visão geral de turismo. 4. Apresentação, sobre 52 
o turismo agroecológico, conforme definido no MOP: Ação prioritária 7.2.2.1 - 53 
Montagem do Programa de turismo agroecológico com vistas à conservação e 54 
proteção dos recursos hídricos, com a seleção, identificação e mobilização dos 55 
participantes; Atividade 1: Realização de reunião em Câmara Técnica para que os 56 
municípios apresentem seus potenciais atrativos turísticos e dificuldades para 57 
desenvolvimento do turismo em suas regiões; Isabela Trece (AGEVAP) realizou a 58 
apresentação. 5- Atualização do Plano de Contingência para Abastecimento 59 
(Guandu). Fátima Rocha (AGEVAP) fez uma contextualização sobre o Plano de 60 
Contingência, explicou que foi aprovado em fevereiro de 2015, apresentou o seu enfoque, 61 
seu objeto principal, suas etapas de elaboração e as áreas estudadas, informações retiradas 62 
do documento do Plano. Ela explicou que de acordo com o Ofício da AGENERSA n º 63 
198/2020, foi solicitado revisar o documento, para que atualize questões como a da 64 
geosmina, não previstas no plano anterior. E o e-mail do Ministério Público informando 65 
o cronograma da CEDAE, sugerindo que a atualização o acompanhe. Trouxe as 66 
informações presentes no Manual Operativo do PERH-Período de 2023/2026, que inclui 67 
uma ação para a implantação do Plano de Contingência e informou que o MOP não prevê 68 
a atualização do atual plano de contingência. Mayná Coutinho (CEDAE-Saneam) fez 69 
algumas contribuições. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) questionou a qual 70 
cronograma o Ministério Público solicitou que o Comitê se alinhasse. Ela disse que, 71 
quanto à geosmina, entende ser um problema de saneamento, e se o plano de segurança 72 
hídrica não prevê saneamento, não vê como isso se encaixaria dentro do Plano do Guandu, 73 
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pois visa mais a questão dos acidentes. Mayná Coutinho (CEDAE-Saneam) explicou que 74 
o que o MP vem cobrando é o andamento da atualização do Plano de Contingência, e a 75 
primeira instituição a enviar o cronograma foi a CEDAE e por isso o MP questionou ao 76 
Comitê se há a possibilidade de alguma sinergia durante a operação, pois há uma 77 
preocupação para que os planos não estejam desconexos e quanto à geosmina, sugeriu 78 
que primeiro o Comitê faça a resolução e aprove a atualização do Plano com base nas 79 
recomendações e vão discutindo para definir o que irá entrar no escopo de atualização. 80 
Gabriela Teixeira (AGEVAP) levantou algumas dúvidas sobre a solicitação do MP, se o 81 
que ele solicita não está voltado para questões que vão além da prevenção dos acidentes, 82 
mas também da garantia do abastecimento, porque caso seja, explicou que está previsto 83 
no programa 2.1.3, como apresentado pela Fátima Rocha (AGEVAP), que não seria a 84 
atualização do Plano de Contingência, mas um estudo de um Plano de Segurança Hídrica 85 
alinhado com as ações do Estado. Mayná Coutinho (CEDAE-Saneam) sugeriu já 86 
aprovarem a atualização e encaminhar as discussões, e nelas englobar o que irá entrar ou 87 
não no Plano para já ter algo para levar ao MP. Evandro Viana (Paracambi) e Mauro 88 
Pereira (Defensores de Planeta) mencionaram os dejetos da CSN descartados às margens 89 
do Rio Paraíba do Sul que colocam em risco todo abastecimento da Bacia e que isso deve 90 
entrar na atualização do Plano, uma vez que se ocorrer um acidente em Volta Redonda, 91 
todo o trabalho do Guandu terá sido em vão. Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi) 92 
sugeriu antecipar o início da elaboração do Plano de Segurança Hídrica, contendo nele a 93 
atualização do Plano de contingência se atentando ao cronograma de elaboração do Plano 94 
de Segurança da Água para avaliar se tem necessidade de antecipar. Mayná Coutinho 95 
(CEDAE-Saneam) disse não saber como antecipar o cronograma sem ter clara a definição 96 
de atualização solicitada pelo MP. Fátima Rocha (AGEVAP) iniciou a chamada nominal 97 
para aprovação ou não do adiantamento das atividades 1, 2 e 3 do Programa 2.1.3.2 para 98 
o segundo semestre de 2022, para contratação de elaboração do Plano de Seg. Hídrica 99 
incorporando a atualização do Plano de Contingência. Sabina Campagnani (FURNAS); 100 
Mayná Coutinho Morais (CEDAE-Saneam); Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi); 101 
Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta); Antônio Orlando Izolani (P.M. 102 
Paracambi); Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro) e Luiz Fernando Carvalheira 103 
(P.M. Paracambi) votaram sim, sendo o adiantamento aprovado com 7 votos favoráveis. 104 
Encaminhamento:  Adiantar as atividades 1, 2 e 3 do Programa 2.1.3.2 para o segundo 105 
semestre de 2022, para contratação de elaboração do Plano de Seg Hídrica incorporando 106 
a atualização do Plano de Contingência. Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel 107 
Pereira) abriu a fala para Mauro Pereira informar sobre a aprovação de realização de 108 
eventos do GTEA. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) disse que o GTEA gostaria de 109 
criar um evento para trazer o diálogo sobre educação ambiental na Bacia, explicou que 110 
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seriam dois eventos, um para falar sobre a água e outro sobre como utilizar a Agenda 111 
2030 para a educação ambiental. Ele disse que o primeiro evento seria em setembro, de 112 
forma virtual e o segundo de forma presencial, em novembro, em algum lugar da Bacia. 113 
Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira) solicitou que Mauro Pereira 114 
(Defensores do Planeta) elabore um cronograma mais detalhado dos eventos e apresente 115 
na próxima reunião e aprovar em uma Plenária. Encaminhamento: Inserir na próxima 116 
pauta a apresentação do GTEA de proposta de realização de eventos sobre Educação 117 
Ambiental, no âmbito do Comitê Guandu. A reunião foi finalizada às 12h33min. Eu, 118 
Débora Uhlmann Ferreira (BUMERANGUE), tomo a termo esta ata que segue assinada 119 
por:  120 

 121 

__________________________                       

  Luiz Fernando Carvalheira                             

             Coordenador 

 

            __________________________  

               Orlando de Souza Pereira 

                        Subcoordenador 

 

 122 
Membros presentes:  123 
 124 
Sabina Campagnani (FURNAS); Mayná Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento); 125 
Franziska Huber (FAETERJ-Paracambi); Mauro André dos Santos Pereira (Defensores 126 
do Planeta); Orlando de Souza Pereira (AVV); Evandro da Silva Batista (Rio Claro); Luiz 127 
Fernando Carvalheira (Miguel Pereira); Antônio Orlando Izolani (P.M. Paracambi) e 128 
Juliene Maria da Silva Amâncio (P.M. Mendes). 129 
 130 

Membros Ausentes: 131 

Cristiane de Souza Siqueira Pereira (Universidade de Vassouras) (Justificado) e Thales 132 
dos Santos Fernandes (LIGHT). 133 
 134 
Convidados:  135 

Alberto Lootens (P.M. Barra do Piraí); Daniel Reis (P.M. Mangaratiba); Wallace (P.M. 136 
Japeri); Flávia Valentina Erasmo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico  e Turismo 137 
- P.M. Piraí); Vanessa Trevisol (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo - 138 
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P.M. PIRAÍ); Miguel Barbosa (P.M. Piraí); Giselane Figueiredo; Leonardo Machado; 139 
Mário Amaro (P.M. Piraí); Lazaro Jose Barbosa Lopes ( SMMAA - P.M. Rio Claro); 140 
Evandro Viana (COMDEP/Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi - 141 
P.M. Paracambi); Fátima Rocha (AGEVAP); Gabriela Teixeira  (AGEVAP); Christian 142 
Kozuf  (AGEVAP); Isabela Trece (AGEVAP) e Henristoni Pereira  (AGEVAP). 143 
Adelaide Lima (AGEVAP).  144 


