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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO TRECHO OESTE. GRAVAÇÃO 1 

DISPONÍVEL – No dia vinte e sete do mês de maio de 2019 às 14:30h no auditório da 2 

Procuradoria Geral do Município situado à Rua Athaíde Pimenta de Morais, 432 - 3 

Centro, Nova Iguaçu/RJ, deu-se início à reunião em tela com a seguinte pauta: 1. 4 

Conferência do quórum 14:15 (15min); 2.  Nivelamento com a plenária da oficina de 5 

planejamento estratégico CBH-BG 14:30 (45min); 3. Apresentação do plano de ação 6 

do subcomitê maio/2019 à dez/2019 15:15 (75min); 4. Indicação de 2 membros para 7 

o ECOB 2019 Teresópolis 10 a 12/06 16:30 (30min); 5. Criar o GT Educação Ambiental 8 

e Mobilização do Oeste/GTEAM. A abertura foi feita pelo Coordenador Secretário 9 

Guilherme Guimarães e Coordenador do Subcomitê Helan Nogueira. 2. Nivelamento 10 

com a plenária da oficina de planejamento estratégico CBH-BG. Guilherme falou 11 

sobre a Oficina de Planejamento Estratégico ocorrida nos dias 09, 14 e 16 de maio, que 12 

teve por objetivo definir as ações prioritárias das linhas do PAP. Assim sendo, o 13 

subcomitê deve elaborar seu plano de trabalho, dentro do contexto da Oficina de 14 

Planejamento Estratégico. Helan esclareceu a importância do Plano ser factível, 15 

possível de ser realizado e então apresentou a metodologia 5W2H, que servirá de base 16 

para elaboração do plano de ação do subcomitê. Foi passado um vídeo do 5W2H, 17 

explicando e exemplificando como funciona a ferramenta, que busca organizar as 18 

ações, identificando basicamente o que será feito e porque deve ser feito, quem será o 19 

responsável, onde, quando e como será feito e quanto custará. 3. Apresentação do 20 

plano de ação do subcomitê maio/2019 à dez/2019. Foi apresentada planilha com 21 

uma proposta para o plano de ação do subcomitê baseada na metodologia 5W2H. A 22 

planilha deverá ser disponibilizada para os membros do subcomitê fazerem sugestões 23 

e modificações, e posteriormente esta deverá ser validada pela plenária. A data 24 

estabelecida para envio das sugestões para modificação da planilha é 10.06.2019. 25 

Wladimir propôs a elaboração de editais de pequeno valor, exemplificou as ações que 26 

o Comitê Guandu tem realizado como plantio de mudas. Miguel falou sobre os planos 27 

de saneamento que já foram feitos dos municípios do subcomitê Oeste e Guilherme 28 

sugeriu, então, chamar as prefeituras para apresentarem seus planos de saneamento. 29 

José Paulo acrescentou dizendo que é importante saber o nível de saneamento da 30 

região e o planejamento para os próximos anos, além da necessidade do SIG para ter 31 

uma base de informações que norteará o plano de ação. Miguel falou sobre a 32 

necessidade de mais pessoas para atendimento ao subcomitê Oeste e a definição de 33 

uma sede para o subcomitê, preferencialmente na baixada. Wladimir propôs maior 34 

mobilização no território e que sejam incluídas nos sistemas de informações do comitê 35 

os dados epidemiológicos do SUS, afim de demonstrar como os recursos hídricos se 36 

relacionam com a saúde da população. 4. Indicação de 2 membros para o ECOB 2019 37 

Teresópolis 10 a 12/06. Foi feita correção do número de membros que irão ao ECOB 38 
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pelo subcomitê, no lugar de “2 membros” deve ser “1 membro”. Guilherme esclareceu 39 

a indicação do Helan para o evento. Em razão do prazo de inscrição ter encerrado em 40 

data anterior a reunião, foi enviado um email solicitando que os membros se 41 

manifestassem quanto a indicação de uma pessoa e o Helan foi indicado pelos que se 42 

manifestaram. Guilherme informou que a Agevap está fazendo cotação para 43 

contratação de uma van que fará o transporte dos membros do subcomitê. 5. Criar o 44 

GT Educação Ambiental e Mobilização do Oeste/GTEAM. Miguel falou sobre os 45 

fundamentos que embasaram a proposta de criação do GT Educação Ambiental e 46 

Mobilização. Antes da criação do GT Miguel informou que deve ocorrer o “Encontro de 47 

Rios”. Foi proposto pelo mesmo que o Encontro de Rios ocorra dia 14.06.2019 e que a 48 

criação deste GT entre na próxima pauta de reunião. Wladimir propôs que seja 49 

formalizada uma proposta à CTEG - Comitê Guandu, para realização de um grupo de 50 

trabalho conjunto relacionado a mobilização e educação ambiental. 51 

 52 

Encaminhamentos:  53 

1. Enviar email para os membros do subcomitê explicando melhor sobre a ida ao 54 

ECOB e solicitando que cada um se manifeste sobre quais dias irá ao evento. 55 

 56 

Participantes: 57 

Trama Ecológica – Helan Nogueira; Prefeitura de Nova Iguaçu – Guilherme Guimarães; 58 

Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro – Alessandro Zelesco; OMA Brasil – 59 

José Paulo Azevedo; FONASC - Yurhii Steinmetz Budzynkz; FONASC – Andre Luiz dos 60 

Santos; ACAMPAR-RJ – Carlos Eduardo Martins de Souza; ADEFIMPA-RJ – Vera de 61 

Fátima Martins; SINTSAMA-RJ – Mario Porto; UNIG – Gisele Dornelles; Núcleo de 62 

Pedras Preciosas – Marina Costa; FAM – Wladimir Loureiro; ECOCIDADE – José Miguel 63 

da Silva; PROFEC – Romero Alves de Souza; APEDEMA – Markus Budzynkz; APEDEMA – 64 

Uilna Carvalho de Souza; Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu – Luisa Ribeiro; 65 

Prefeitura de Mesquita – Ricardo Werneck; Green Life – Antonio Linhares; Green Life – 66 

Cícero José da Silva; Rio Ambiental – Maria Augusta Ferreira; ECOCIDADE – Ellen 67 

Ramos de Araujo. 68 

 69 

Ausências justificadas:  70 

Rede CCAP – Rejany dos Santos; ALMA – Lucas Redko; ALMA – Abilio Tozini; Viva 71 

Cosme Velho – Antonio Carlos; Viva Cosme Velho – Maria Lobo; FIOCRUZ – José 72 

Leonídio Santos. 73 

 74 

Helan Nogueira 75 

Coordenador do Subcomitê do Trecho Oeste 76 


