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MINUTA. ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO 1 

TRECHO OESTE. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia onze de novembro 2 

de dois mil e dezenove deu-se a reunião extraordinária do subcomitê 3 

Trecho Oeste do CBH-BG na sede do BG situado na Rua da Quitanda, 185, 4 

sala 402 - Centro, Rio de Janeiro/RJ às 14h30 com a seguinte pauta: 1. 5 

Aprovação das atas de 13/02/2019, 11/03/2019 e 08/10/2019; 2. 6 

Apresentação das propostas do GT Saneamento e GT Educação 7 

Ambiental e; 3. Aprovação do calendário 2020. José Paulo pediu que a 8 

Amanda Braga fizesse uma síntese das ideias apresentadas sobre 9 

saneamento. Amanda falou sobre a visita que houve em Magé com a Maria 10 

Aparecida sobre saneamento alternativo no Cantinho da Vovó e Parque Barão 11 

do Amapá. Explicou ter analisado os dados sobre o atlas de esgoto da Agência 12 

Nacional de Águas falando dos locais, bem como os dados de monitoramento 13 

do INEA. Antonio Linhares questionou se é possível um biodigestor por 14 

residência ao invés de um para toda a população.  Amanda Braga explicou que 15 
sim e que há um projeto semelhante no Leste utilizando fossa-filtro nas 16 

residências. 1. Aprovação das atas de 13/02/2019, 11/03/2019 e 08/10/2019: 17 

Guilherme Guimarães verificou o quórum e confirmou com os participantes a 18 
aprovação das atas, que foram aprovadas por unanimidade. 2. Apresentação 19 

das propostas do GT Saneamento e GT Educação Ambiental: Amanda 20 

explicou que proposta inicial seriam as apresentações da Jacqueline Guerreiro 21 

sobre o GT de Educação Ambiental e a da Maria Aparecida sobre o GT de 22 

Saneamento, no entanto, as duas estavam ausentes. Sendo assim, Jose Paulo 23 

explicou que na parte de Educação Ambiental o Tdr ligado ao plano de 24 
educação ambiental e outro Tdr sobre a apresentação de projetos de educação 25 

ambiental, no saneamento ocorreu a apresentação da Cedae com a demanda 26 

de soluções baseadas na natureza. Amanda explicou que o Subcomitê tem 27 
uma verba de dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais aproximadamente 28 

e, com base na ordem de grandeza da implantação de biodigestores em 29 

Cachoeiras de Macacu, onde gastaram cem mil reais, sendo que a mão de 30 
obra foi da prefeitura, o estimado para até 30 residências seria de cento e 31 

cinquenta mil reais, aproximadamente, no Subcomitê Oeste. Amanda explicou 32 
que a Maria Aparecida sugeriu a região de Barão do Amapá, em Duque de 33 

Caxias, e, portanto, as outras áreas deveriam ser em outros municípios da 34 

Baixada Fluminense, se o Subcomitê aceitar a sugestão da primeira região. 35 

Romero Alves explicou que toda a área da Baixada Fluminense é carente de 36 

saneamento e a escolha deve ser feita pelo diagnóstico rápido participativo, 37 

pois seria injusto falar em nome de treze municípios sem que alguns nem 38 

saibam que esteja ocorrendo essa escolha. Amanda explicou que a Prefeitura 39 

deve ser consultada, pois tem que ter a contrapartida dela na manutenção do 40 
sistema. Maria Augusta comentou que o Gilciney Gomes fez contato com a 41 

secretaria municipal de Meio Ambiente, que repassou o caso para a secretaria 42 

de Obras, que repassaram para a secretaria de Urbanismo e que a secretaria 43 

explicou que a grandeza de qualquer projeto em qualquer região depende da 44 
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disponibilidade da Prefeitura para a manutenção. Marina Bernardes sugeriu a 45 

área do Parque Regina em São João de Meriti onde a rede de esgoto é 46 

inexistente, explicou ainda que convidou o secretário de meio ambiente de São 47 
João de Meriti para as reuniões do Comitê e ele confessou que não conhece o 48 

município e suas regiões por ser de outro estado. Yoshiharu Saito sugeriu a 49 

uma área na bacia do Rio Botas. Amanda comentou que após a escolha da 50 

área e a aceitação da Prefeitura, é importante a visitação aos locais para a 51 

verificação da viabilidade. Marina apresentou fotos da região do Parque Regina 52 

com as consequências da chuva. José Paulo sugeriu que o funcionamento de 53 
uma cisterna seria mais adequado as regiões sugeridas de Duque de Caxias e 54 

São João de Meriti. Amanda comentou que é necessário verificar com o INEA 55 

essa possibilidade, pois pode ser uma ação que não seria contemplada como 56 
saneamento. Romero comentou sobre a situação social, de saneamento e 57 

abastecimento de água nas favelas da Baixada. Amanda explicou que está 58 

aberto as instituições apresentarem os seus projetos, pois não foi definido o 59 
valor para cada projeto no Subcomitê. Amanda explicou que na educação 60 

ambiental foi discutido para se fazer um plano de educação ambiental para a 61 

bacia hidrográfica com um custo de aproximadamente trezentos mil reais. 62 
Maria Gouveia falou que deveríamos agilizar as conversas para implantar o 63 

quanto antes os projetos para de fato desenvolver o trabalho do Comitê. José 64 

Paulo comentou sobre o detalhamento do projeto em relação a quem poderia 65 

ser contratado devido as limitações regionais e do projeto. Romero falou sobre 66 

a dificuldade de Ongs trabalharem em comunidades na Baixada. Antonio pediu 67 

que quem foi ao ENCOB pontue o que foi apresentado para aqueles que não 68 
foram. 3. Aprovação do calendário 2020: Guilherme comentou sobre as 69 

regras do regimento para a quantidade de reuniões e apresentou a sugestão 70 

do Helan Nogueira que seriam reuniões nas terceiras terças-feiras do mês, no 71 
primeiro mês de cada trimestre, salvo feriados e casos especiais. Os membros 72 

acordaram a definição das datas de 21 de janeiro, 28 de abril, 21 de julho e 20 73 

de outubro, às 14h00. Romero reclamou que os teóricos da universidade só 74 
aparecem quando há licitação e criticou o fato da Academia ignorar os 75 

movimentos populares. Cleonice Pussian disse que Romero devia ter cuidado 76 
em sua fala, pois a universidade pública foi um direito conquistado e não deve 77 

ser menosprezada. Romero relatou não ser contra a Academia, mas sim contra 78 

alguns técnicos que estão lá que diminuem o trabalho das comunidades. Maria 79 
Lobo respondeu que levará ao GTA Plano a sugestão do Romero do 80 

diagnóstico rápido participativo, pois até o momento só estavam utilizando a 81 

análise SWOT. Guilherme encerrou a reunião, porém disse que apesar de a 82 

reunião extraordinária não caber informes, ele passou a palavra para a 83 

Cleonice dar um aviso. Cleonice explicou que está finalizando uma pesquisa 84 
com gestores que deveriam participar dos Comitês de Bacia com a finalidade 85 

de analisar a dimensão pedagógica da luta pelo direito a água e que gostaria 86 

de apresentar os resultados ao Subcomitê. Os membros agradeceram e 87 

disseram ter interesse quando os resultados saírem. José Paulo explicou que 88 
mais cedo houve a primeira reunião do GTA-Plano e para se evitar que o 89 
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debate seja de poucos, ele pede a interação dos membros do Subcomitê que 90 

não participam do grupo.  91 

 92 

Participantes:  93 

Maria Teresa de Gouveia (CRBio), Guilherme Guimarães (Prefeitura 94 

Municipal de Nova Iguaçu), Yoshiharu Saito (Prefeitura Municipal de Belford 95 

Roxo), Maria Lobo da Silveira (Viva Cosme Velho), José Paulo Soares 96 

Azevedo (OMA-Brasil), Marina Costa Bernardes (NEPP), Jeandra Luna 97 

Lima Pedrosa (Associação de Moradores de Grajaú), Wladimir Loureiro 98 

(FAM-RIO), Gilciney Lopes Gomes (Colônia de Pesca de Caxias), Romero 99 

Alves (PROFEC), Antonio Linhares (COOPAGE), Cleonice Pussian (UERJ-100 

FFP), Ana Cláudia Gomes (UERJ-FFP), Maria Augusta Miguel (RIO 101 

AMBIENTAL), Luiz Claudio Silva Ferreira (CPC-DC). 102 

 103 

HELAN NOGUEIRA  104 

Coordenador 105 


