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APROVADA EM 11/11/2019. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

SUBCOMITÊ DO TRECHO OESTE. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 11 2 

de março de 2019 deu-se a reunião ordinária do Subcomitê do Trecho 3 

Oeste na SEARJ situado na Rua Russel, 01 - Glória, Rio de Janeiro/RJ às 4 

14h00 com a seguinte pauta: 1 – Identificações de projetos a serem 5 

indicados pelo SC Oeste para o CBH-BG e, 2 – Informes: O sr. Nelson, 6 

coordenador do subcomitê, iniciou a reunião verificando o quórum e 7 

prosseguiu falando sobre as atas que se encontram atrasadas. A sra. Ana, 8 

da Agevap, informou que a minuta de ata da última reunião estava pronta e 9 

será disponibilizada para os membros. O coordenador prosseguiu fazendo 10 

uma breve apresentação da necessidade de apresentação de projetos na 11 

Plenária do CBG. O sr. Nelson fez uma breve contextualização do resgate 12 

de recursos da CUTE no âmbito do GT Fundrhi e que somente o Subcomitê 13 

Oeste não havia definido sua linha de projeto. Houve uma discussão 14 

incluindo o atendimento da AGEVAP e o valor destacado para custeio no 15 

contrato de gestão. Sr. Vladimir Loureiro comentou que haveria somente 16 

uma funcionária da AGEVAP em 2018 e que o quadro se mantinha até 17 

então, apesar do valor de aproximadamente novecentos mil reais para 18 

custeio. Sr. Nelson salientou que havia um acúmulo de trabalho da época 19 

da AABG e que novos funcionários foram chamados e que há o relatório de 20 

prestação de contas onde consta a destinação da verba. 1 – Identificações 21 

de projetos a serem indicados pelo SC Oeste para o CBH-BG: As sras. 22 

Bernadete Almeida e Silvana Gontijo apresentaram os projetos da Aproach 23 

Comunicação Integrada e Planetapontocom: “Diagnóstico e montagem 24 

estratégia macro de comunicação e engajamento para o CBH-BG” e 25 

“Possibilidades de engajamento, educação e comunicação para recursos 26 

hídricos a partir de comitês – uma proposta para a Baía de Guanabara”. 27 

Elas comentaram sobre a qualidade do site do Comitê, comunicação com 28 

escolas e as falhas na comunicação interna do comitê, que faz com que 29 
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decisões cruciais não saiam do papel. Sra. Rejany apresentou o projeto 30 

“Saneamento no alto da serra da misericórdia na sub-bacia hidrográfica do 31 

canal do Cunha” proposto pela FIOCRUZ. O objetivo do projeto seria 32 

melhorar as condições de saneamento da sub bacia com a instalação de 33 

um filtro biológico em uma das nascentes da serra da Misericórdia para 34 

tratar o esgoto das casas que direcionam seus dejetos sanitários para a 35 

nascente e realizar o mapeamento das nascentes da serra. A sra. Maria 36 

Lobo apresentou uma proposta de oficinas, debates e discussões que com 37 

uma duração de três dias acerca de temas ambientais. Sr. Alexandre 38 

Anderson, da instituição AHOMAR, apresentou o projeto “Monitoramento 39 

ambiental participativo da Baía de Guanabara, rios e seus afluentes do 40 

Trecho Oeste”. O objetivo seria aproveitar a mão de obra de pescadores na 41 

baía de Guanabara para realizar o monitoramento da região. Sr. Helan falou 42 

sobre os recursos do Comitê que podem ser usados juntos com o PAP para 43 

idealização dos projetos. Não havendo mais proposta de projetos, 44 

encerraram-se as apresentações sendo todos os projetos aprovados pelo 45 

subcomitê para serem levados a Plenária para pleito dos recursos da CUTE 46 

no âmbito do GT Fundrhi. 2 – Informes: Sr. José Miguel relembrou que o 47 

projeto Iguaçu-Sarapuí foi aprovado na reunião do dia 20/02/2019 que 48 

ocorreu em Magé. O sr. Nelson avisou que não poderá continuar na 49 

coordenação por ter assumido a diretoria do CBH Guandu. Para ocupar o 50 

cargo de coordenador foi acordado que será feito um fórum da sociedade 51 

civil para que seja indicada a entidade que irá ocupar o cargo de 52 

coordenação a ser votada na próxima Reunião Ordinária. Sem nada mais a 53 

declarar a reunião foi encerrada às 16h30.  54 

Encaminhamentos:  55 
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1. A AGEVAP deverá encaminhar a ata da reunião do dia 13/02/2019 56 

no CT do Fundão para o coordenador para que seja compartilhada 57 

com os membros do Subcomitê até 12/03/2019; 58 

2. Os projetos apresentados deverão ser confiados ao coordenador 59 

Nelson Reis e não deverão ser disponibilizados. Esses projetos, caso 60 

aprovados, servirão para nortear a elaboração de Termos de 61 

Referência; 62 

Participantes:  63 

Nelson Reis (OMA-Brasil); Maicon Alexandre Rodrigues de Carvalho 64 

(SINDPESCA); José Leonidio Santos (FIOCRUZ); Magno Neves Barbosa 65 

(IBDA); Wladimir Lourero (FAM-RJ); José Miguel da Silva (ECOCIDADE); 66 

Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ); Antonio Carlos Cardoso Guedes (Viva 67 

Cosme Velho); Clemio Sampaio (ADEFIMPA-RJ); Helan Nogueira da Silva 68 

(Trama Ecológica); Rejany dos Santos (Rede CCAP); Juan Luiz Fernandez 69 

(CEDAE); Bernadete Almeida (Approach Comunicação); Silvana Gontijo 70 

(Planetapontocom); Davi Barela (IDG/Museu do Amanhã); José Paulo 71 

Soares de Azevedo (OMA-Brasil); Alexandre Anderson (AHOMAR) 72 
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NELSON REIS 75 

Coordenador 76 


