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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE 1 

GUANABARA, INSTÂNCIA INTEGRANTE DO COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ 3 

E JACAREPAGUÁ (CBH-BG). GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia 17 de novembro de 4 

2020 em ambiente virtual com início às 13h00min, foi realizada esta reunião, iniciada 5 

com presença mínima de um membro de cada segmento, com a seguinte pauta: 1- 6 

Apresentação da Professora Maria Angélica sobre Baixada Verde; 2- Aprovar ata 7 

da reunião do dia 20/10; 3- Apresentação do estagiário administrativo; 4- 8 

Definição das suplências de acordo com Regimento Interno; 5- Apresentação de 9 

metodologia de fluxo e formulário de demandas para a equipe do EP; 6- 10 

Apresentação do questionário de avaliação do Escritório de Projetos do que 11 

apoia o Subcomitê Oeste; 7- Apresentação dos resultados do Formulário sobre 12 

dificuldades de acesso às reuniões; 8- Apresentação do quadro de presença das 13 

entidades faltantes - procedimentos de substituição à luz do Regimento Interno. 14 

1- A reunião começou pontualmente em respeito à palestrante convidada Sra. Maria 15 

Angélica Maciel da Costa (UFFRJ). A palestrante convidada Sra. Maria Angélica Maciel 16 

da Costa (UFFRJ) iniciou sua apresentação sobre uma iniciativa de extensão da 17 

UFRRJ denominada Observatório de Turismo e Lazer Baixada Verde para o 18 

Desenvolvimento Sustentável. A Região Turística Baixada Verde contempla dez 19 

municípios da Baixada Fluminense (só não entrou Guapimirim e Itaguaí) que estão na 20 

mesma instância de governança para discutir o turismo nesses municípios. Ela 21 

mencionou que existe dificuldade em enxergar essa região como turística e que a 22 

proposta é pensar o turismo como meio e não como fim. Sensibilizar que o turismo 23 

pode ser uma forma de melhorar a qualidade de vida dos moradores da Baixada, pois 24 

uma cidade só pode ser boa para o turista se for boa para o morador. A região de 25 

abrangência contempla muitas unidades de conservação e também tem a questão da 26 

proposta do mosaico de unidades de conservação que é uma outra iniciativa. Ela 27 

mencionou que foi por conta da presença dessas áreas verdes que se pensou no nome 28 

Baixada Verde e pensar nessa característica da presença de áreas verdes como 29 

estratégica. Ela seguiu a apresentação listando o papel do Observatório, mencionando 30 

o desenvolvimento socioeconômico da Baixada Verde; mudança de imagem da 31 

Baixada Fluminense; incentivo ao desenvolvimento de projetos municipais e regionais 32 
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ligados à cultura, lazer e meio ambiente; atração de recursos para estruturação dos 33 

atrativos e do entorno das áreas; promoção das áreas aturais e patrimônios culturais; 34 

elevação da autoestima da população; e organização política e territorial, tendo o 35 

turismo e o lazer como temas motivadores. A Sra. Maria Angélica (UFRRJ) seguiu 36 

apresentando os objetivos do observatório e mencionou a questão do saneamento 37 

básico precário da região e suas relações com o turismo. Trouxe algumas reflexões 38 

sobre as condições de saneamento básico em destinações turísticas e o COVID-19, 39 

abordando como os turistas se posicionam em relação a essas questões na hora da 40 

escolha da destinação turística. Ela seguiu explicando que existe pesquisa de iniciação 41 

científica no sentido de analisar estrutura administrativa do turismo nos municípios da 42 

Região Turística Baixada Verde; elaborar metodologia de monitoramento e avaliação 43 

do turismo na região; turismo em áreas protegidas no contexto urbano; opinião sobre 44 

turismo e lazer dos moradores da região; economia solidária na Baixada Verde; 45 

cartografia digital para o lazer e turismo na Baixada Verde; marketing verde e 46 

marketing digital. Seguiu falando que o Observatório participa de várias reuniões e 47 

oficinas na região que discutem a questão do turismo, bem como de visitas e atividade 48 

de campo, nesse caso por exemplo, para fazer inventário turístico nos municípios. A 49 

Sra. Maria Angélica finalizou sua apresentação mostrando um vídeo sobre o 50 

Observatório de Turismo e Lazer da Baixada Verde 51 

(https://www.youtube.com/watch?v=asaQbJDGr9Y&feature=youtu.be) e agradecendo o 52 

convite e reiterando que acredita que por trabalharem no mesmo território o CBH-BG e 53 

o Observatório possuem objetivos comuns. A Sra. Paula Fernanda (UNIG) parabenizou 54 

pela apresentação e reiterou a importância de investimentos na região da Baixada. O 55 

Sr. Frederico Menezes (CEDAE) levantou uma dúvida a respeito do mapa de cobertura 56 

verde que mostrava Japeri como se o território todo tivesse cobertura verde. O 57 

coordenador do subcomitê Oeste, Sr. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) parabenizou a 58 

apresentação e falou que por mais que muitos acreditem que não existe relação em 59 

turismo e recursos hídricos existe uma interface e oportunidade muito grande e que 60 

esse laço é preciso ser estreitado. Mencionou que seria interessante criar um GT para 61 

debater o tema e articular e dialogar também com o Comitê Guandu já que a Região 62 

Turística Baixada Verde abrange território de atuação do CBH Guandu. O Sr. Miguel 63 

(Associação Ecocidade) também parabenizou e pediu para a palestrante explicar a 64 
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diferença entre turismo (quanto tem pernoite) e lazer, e também reforçando a fala do 65 

Sr. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) sobre o estigma da segurança pública na 66 

Baixada Fluminense. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) perguntou se o 67 

Observatório tem relação com o INEPAC e se foi utilizado o inventário do Estado do 68 

Rio de Janeiro lá disponível. Fazendo analogia com a área do Mosaico Carioca, ela 69 

reiterou que além do saneamento básico também existe a questão da segurança na 70 

região, que acaba se tornando um gargalo e impeditivo para o desenvolvimento do 71 

turismo, e finalizou perguntando como é o problema da segurança na Região Turística 72 

da Baixada Verde. A palestrante Sra. Maria Angélica (UFRRJ) agradeceu as 73 

parabenizações e mencionou que gostaria de participar do comitê, especialmente se as 74 

reuniões nesse novo momento continuarem sendo online. Ela mencionou que uma das 75 

razões de ter deixada de se envolver com os comitês no passado foi a questão da 76 

dificuldade de atender reuniões presenciais e que as reuniões online facilitam. Ela 77 

respondeu a Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) que utilizou os dados do INEPAC e 78 

que é necessário fazer essa pesquisa antes de fazer as visitas de campo. Também 79 

reiterou que a questão da segurança é uma questão muito problemática na Baixada 80 

sim, principalmente por questão do acesso. 2- No início desse ponto de pauta a reunião 81 

já contava com quórum legal para deliberações. A ata da Reunião Plenária do 82 

Subcomitê Oeste ocorrida no dia 20 de outubro de 2020, não havendo sugestões e 83 

contribuições dos membros presentes, foi aprovada por unanimidade sem ressalvas. 3- 84 

O Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) apresentou para os membros do subcomitê Oeste 85 

presentes o novo estagiário administrativo do Escritório de Projetos do subcomitê 86 

Oeste, Sr. Renan Pinto Assis (AGEVAP) e aproveitou para apresentar os outros dois 87 

estagiários administrativos do Escritório de Projetos dos subcomitês Sistema Lagunar 88 

Jacarepaguá e Sistema Lagunar Lagoa Rodriga de Freitas, também presentes na 89 

reunião, Sr. Joel de Souza Santos e a Sra. Ana Claudia, respectivamente. O Sr. José 90 

Paulo (OMA Brasil) aproveitando o momento apresentou também o Sr. Breno Herrera 91 

(ICMBio - NGI Teresópolis), que entrou no subcomitê representando o ICMBio. O Sr. 92 

José Paulo convidou os estagiários a se apresentarem via câmera. 4- O Sr. José Paulo 93 

(OMA Brasil) contextualizou que o Subcomitê Oeste não definiu suplentes específicos 94 

para cada titular para que a entrada dos suplentes fosse mais dinâmica, a exemplo do 95 

modelo de suplência do Comitê Piabanha, mas colocou que é preciso fazer a definição 96 
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das suplências específicas, pois o Regimento Interno do CBH-BG exige essa prática. O 97 

Sr. José Paulo (OMA Brasil) abriu para as instituições se manifestarem sobre seus 98 

titulares e suplentes, e sugeriu que, se fosse necessário, as instituições tivessem um 99 

prazo de, no máximo, uma semana para manifestação. O Sr. Eduardo Pinheiro 100 

(INEA/REVISEST) se apresentou como chefe do Refúgio de Vida Silvestre da Serra da 101 

Estrela - REVISEST, uma unidade de conservação do INEA que se encontra nas 102 

cidades de Duque de Caxias, Magé e Petrópolis e justificou que a instituição não vinha 103 

participando das reuniões, pois não conhecia o modelo proposto de participação para 104 

os suplentes e acreditava que como instituição suplente só precisaria participar das 105 

reuniões quando os titulares definidos não estivessem presentes.  O Sr. Eduardo 106 

Pinheiro (INEA/REVISEST) justificou também que entrou em contato por e-mail 107 

pedindo maiores informações sobre qual seria a participação da instituição que 108 

representa, e pediu que fosse esclarecido o papel do INEA/REVISEST, se eles 109 

precisariam estar em todas as reuniões e de quem eles seriam suplentes, para que 110 

dessa forma possam participar de maneira efetiva do Subcomitê Oeste. O Sr. José 111 

Paulo (OMA Brasil) comentou que a lógica do subcomitê oeste, independente das 112 

regras de suplência, é que todas as instituições são sempre muito bem-vindas, que o 113 

que mais vale é a participação, e pediu ao Sr. Eduardo que o INEA/REVISEST 114 

participe de todas as reuniões para que a plenária conheça melhor a unidade de 115 

conservação e entenda a importância da mesma. O Sr. Eduardo Pinheiro 116 

(INEA/REVISEST) acatou a sugestão do Sr. José Paulo e reforçou o pedido para que 117 

fosse esclarecida a função do INEA/REVISEST enquanto único suplente do poder 118 

público, e acrescentou que o INEA/REVISEST vai tentar participar de todas as 119 

reuniões, mas que a agenda é muito completa e pode ser que haja sobreposição. O Sr. 120 

José Paulo (OMA Brasil) explicitou que é possível indicar substitutos para as 121 

instituições para os casos de sobreposição de agendas e convidou o Sr. Eduardo 122 

Pinheiro a fazer parte do GT Infraestrutura Verde. Falou também que as ausências do 123 

INEA/REVISEST não deveriam contar negativamente, pois a regra de suplência 124 

utilizada pelo SC Oeste não estava clara. O Sr. João Paulo (AGEVAP) começou a 125 

apresentação em tela com os pontos do regimento interno relacionados aos suplentes, 126 

contextualizou a composição do subcomitê Oeste e falou sobre a questão dos 127 

substitutos. O Sr. Breno Herrera (ICMBio) pediu desculpas, pois precisava sair para 128 
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realizar afazeres em sua instituição e aproveitou para aceitar o convite de participação 129 

nos GTs de Infraestrutura Verde e Educação Ambiental do Subcomitê Oeste. O Sr. 130 

José Arnaldo dos Anjos (Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu) pediu desculpas por 131 

estar um pouco perdido na reunião e pediu esclarecimentos se o Sr. Guilherme da 132 

Silva da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu já o havia indicado oficialmente como seu 133 

substituto. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) esclareceu que essa indicação ainda não 134 

tinha acontecido e sugeriu que o Sr. José Arnaldo conversasse com o Sr. Guilherme 135 

para que isso fosse feito em tempo hábil. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) 136 

requisitou que os formulários de entrada de novos membros nos GTs fossem enviados 137 

tão logo fossem recebidos para que houvesse tempo suficiente para inclusão do tema 138 

na pauta das reuniões dos GTs e acrescentou que é preciso criar critérios para 139 

participação e continuação dos membros nesses GTs. A Sra. Jacqueline Guerreiro 140 

(OMA Brasil) perguntou se as instituições que nunca apareceram estão justificando 141 

suas ausências. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) respondeu que algumas instituições 142 

não estão justificando e explicitou que isso é um problema que precisa ser analisado. A 143 

Sra. Maria Teresa (CRBio) elucidou que o CRBio já indicou o seu representante 144 

substituto para o Subcomitê Oeste. O Sr. João Paulo (AGEVAP) continuou a 145 

apresentação em tela sobre a indicação das suplências específicas. O Sr. José Paulo 146 

(OMA Brasil) sugeriu que as indicações dos suplentes fossem feitas em até uma 147 

semana. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) perguntou se a ALMA enviou um 148 

oficio se retirando do Subcomitê Oeste. O Sr. José Paulo respondeu que o Subcomitê 149 

Oeste vai enviar cartas para a instituição para confirmação dessas informações, pois é 150 

uma situação que não pode continuar. O Sr. Magno Neves (IBDA) levantou que é 151 

preciso criar critérios para definição das suplências caso as instituições não se 152 

manifestem e sugeriu que seja feito pelo número de votos recebido na eleição. O Sr. 153 

Frederico Menezes (CEDAE) relembrou que os suplentes já deveriam ter sido 154 

escolhidos desde o início da nova gestão, e defendeu que isso deveria ser definido 155 

nesta reunião, sem maiores prazos. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) relembrou que por 156 

conta dos problemas com as habilitações das instituições no início da gestão foi 157 

perdido um tempo precioso, e sugeriu novamente o prazo de uma semana para o 158 

diálogo entre as instituições sobre suas suplências. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) 159 

colocou em votação o seguinte encaminhamento: Instituições suplentes devem articular 160 
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com as instituições titulares para definir suplências em conformidade com o Regimento 161 

Interno e repassar para Secretaria Executiva de qual instituição serão suplentes e 162 

enviar no prazo máximo de uma semana (não definido e enviado neste prazo a escolha 163 

se dará por ordem de classificação na eleição – suplente mais votado será suplente do 164 

titular mais votado) e o encaminhamento foi aprovado por unanimidade pela plenária. 165 

5- Sobre a metodologia de fluxo e formulário de demandas para a equipe do EP, foi 166 

apresentado pelo Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) o fluxo das principais atividades e as 167 

demandas administrativas que se relacionam e são atendidas pelos três integrantes do 168 

EP que apoiam o Oeste e o estagiário administrativo. O Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) 169 

explicou que é importante a participação do Sr. Lucas Pacheco (AGEVAP) e Sr. João 170 

Paulo (AGEVAP) em atividades administrativas, mesmo eles sendo técnicos 171 

especialistas em recursos hídricos do Escritório de Projetos, pois em algumas 172 

demandas administrativas, como por exemplo elaboração de ata, é necessário domínio 173 

de temáticas técnicas também. Dentre as atividades administrativas com seus 174 

respectivos responsáveis que foram mencionadas pelo Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) 175 

destacaram-se: acompanhamento de reuniões, elaboração e envio de convocatórias, 176 

elaboração de minutas e atas de reunião, controle de e-mails recebidos, controle de 177 

presença, controle de encaminhamentos, manutenção dos grupos de whatsapp, 178 

agendamento de reuniões, respostas aos e-mails, demandas internas da AGEVAP, 179 

atualização do Google Site do Subcomitê Oeste, e envio de atualizações par ao site do 180 

CBH-BG. O coordenador Sr. José Paulo (OMA Brasil) falou dos grupos de whatsapp 181 

que ele criou para cada instância e temáticas do subcomitê e que estava satisfeito que 182 

os membros aderiram a ideia e respeitaram a organização para tratar de temas 183 

específicos apenas nos respectivos grupos. O Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) 184 

agradeceu ao coordenador por ter permitido que os estagiários administrativos 185 

contratados para os Subcomitês do Sistema Lagunar de Jacarepaguá e do Sistema 186 

Lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas participassem como ouvintes da reunião, pois por 187 

serem recém contratados já estavam tendo a oportunidade de aprender e entender 188 

como seriam seus trabalhos nessa reunião. Ele ainda reforçou que a entrada de 189 

estagiário, no início, na fase de treinamento, acaba se tornando uma demanda extra 190 

por conta da necessidade de constante supervisão. A Sra. Jaqueline Guerreiro (OMA 191 

Brasil) elogiou a iniciativa da participação dos novos estagiários na reunião, 192 
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considerando essa participação como formação pedagógica dos mesmos. A Sra. 193 

Monica Pena (UFRJ) comentou também da participação da sua convidada Sra. Jéssica 194 

Clarisse, mestranda do NIDES/UFRJ, que faz mestrado sobre comitê de bacia 195 

hidrográfica e tem interesse em se aproximar da atuação do subcomitê para conhecer 196 

e entender. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) manifestou sua opinião que o 197 

excesso de grupos de whatsapp do subcomitê tem o lado negativo como a burocracia 198 

demasiada e o excesso de informação e falou que é muito difícil acompanhar tudo. Ela 199 

agradeceu o empenho, mas opinou que esse excesso de subdivisão deixa o subcomitê 200 

muito burocrático, que traz um efeito negativo e faz ficar até improdutivo. O 201 

coordenador Sr. José Paulo (OMA Brasil) explicou os objetivos de cada um dos grupos 202 

de whatsapp apontando que o grupo intitulado Notícias do Oeste é para envio de 203 

mensagens gerais e já os grupos de whatsapp de cada um dos cinco GTs sobre os 204 

macroprogramas tem importância para o planejamento. Falou que o foco do grupo 205 

intitulado Plenário do SC Oeste BG não é envio de mensagens aleatórias, mas avisos 206 

oficiais do subcomitê para os membros. Falou que o grupo da coordenação é canal de 207 

comunicação para a coordenação e diretor. Falou que o grupo Representantes Oeste 208 

CBH-BG foi criado para os membros do subcomitê que também estão na plenária do 209 

CBH-BG e explicou que esse grupo ele enxerga ser desnecessário. No que se refere 210 

ao GT Saneamento Oeste, que tem objeto de discussão o macroprograma Coleta e 211 

Tratamento de Esgoto Sanitário e o macroprograma Resíduos Sólidos, Drenagem e 212 

Água, apontou que acredita ser necessário desmembrar pois possui muitos membros e 213 

não enxerga que todos tem perfil para discutir as quatro vertentes do saneamento. A 214 

Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) reforçou que é contra tanta subdivisão e que o 215 

grande desafio é fazer a intersetorialidade das políticas públicas. O Sr. José Paulo 216 

(OMA Brasil) disse que é diretriz do CBH-BG que os subcomitês criem GTs para os 217 

macroprogramas para que tenha foco nas temáticas e mencionou que tudo está 218 

sempre sendo comunicado para a plenária. Ele disse que a ideia não é que todos os 219 

membros estejam em todos os grupos e falou novamente que o GT Saneamento está 220 

muito grande e contempla muitos temas sendo que alguns acabam não sendo 221 

discutidos, e lembrou que drenagem e esgoto no CBH-BG estão até em 222 

macroprogramas diferentes. A Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) discordou e disse 223 

que como política pública esgoto e drenagem caminham juntos. Ela finalizou dando a 224 
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proposta para o GT Saneamento de fazer um debate, convidando defensores pró e 225 

contra, sobre coleta de esgoto em tempo seco. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) lembrou 226 

que evento com temática similar ocorreu recentemente no Comitê Piabanha e sugeriu 227 

que os membros tomassem ciência. O Sr. José Miguel (Associação Ecocidade) por 228 

solicitação da Sra. Maria Aparecida (Prefeitura Municipal de Magé) que estava sem 229 

áudio no momento sugeriu que o INEA/REVISEST seja suplente da Prefeitura de 230 

Magé, até pelo fato de ela ser do conselho da REVIS e ter essa proximidade pela 231 

REVIS abranger território de Magé e Duque de Caxias. O coordenador Sr. José Paulo 232 

(OMA Brasil) concordou com a sugestão e o Sr. Eduardo (INEA/REVISEST) também 233 

sinalizou estar de acordo, oficializando então essa suplência. O Sr. Eduardo 234 

(INEA/REVISEST) ainda falou que vai olhar a questão do seu substituto e o Sr. João 235 

Paulo (AGEVAP) lembrou que a indicação de substituto é permitida, mas não é 236 

obrigatória, apenas se for do interesse da instituição ter um membro titular e um 237 

substituto. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) reforçou que quanto maior o número de 238 

participantes que contribuam efetivamente melhor, elogiando o caso da Sra. Luciana 239 

Falcão (Viva Cosme Velha), que mesmo sendo substituta participa de todas as 240 

reuniões. A Sra. Monica Pena (UFRJ) se solidarizou com a Sra. Maria Lobo (Viva 241 

Cosme Velho) dizendo que também não está conseguindo acompanhar muito os 242 

grupos por conta dos seus outros afazeres. O Sr. José Arnaldo (Prefeitura Municipal de 243 

Nova Iguaçu) disse que vai olhar a questão de como oficializar sua participação no 244 

subcomitê como substituto do Sr. Guilherme Guimarães (Prefeitura Municipal de Nova 245 

Iguaçu). O Sr. Frederico Menezes (CEDAE) disse que o evento sobre coleta em tempo 246 

seco foi divulgado no grupo de whatsapp do subcomitê e que está gravado. A Sra. 247 

Maria Lobo (Viva Cosme Velho) solicitou o envio desse material e link da gravação por 248 

e-mail porque no whatsapp fica perdido. O Sr. Elvio (UNIGRANRIO) se manifestou 249 

dizendo que a questão das suas faltas se deu pelo fato de que o seu e-mail cadastrado 250 

estava incorreto e ele não estava recebendo as convocatórias via e-mail. Falou que a 251 

correção já havia sido solicitada e concluída e que a partir de então ele passou a 252 

receber os e-mails. Concordou com a Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) que 253 

também tem certo grau de dificuldade de acompanhar. Finalizou mencionando algumas 254 

funcionalidades de ferramenta acessível que utiliza no trabalho que poderia ser 255 

espelhada para melhorar comunicação no subcomitê. 6- O Sr. José Paulo (OMA Brasil) 256 
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contextualizou que o Escritório de Projetos foi contratado pelo CBH-BG para dar maior 257 

apoio aos subcomitês, sendo assim, nesta gestão o subcomitê passa a ter o apoio de 258 

dois especialistas em recursos hídricos para subsidiar o funcionamento do subcomitê 259 

em termos técnicos e um especialista administrativo. Explicou que para avaliar o 260 

trabalho desses profissionais foi criado o Grupo de Trabalho de Avaliação do Escritório 261 

de Projetos (GTAEP) que criou uma matriz de indicadores que foi convertida em um 262 

questionário para avaliação do Escritório de Projetos quanto à interação com os 263 

subcomitês nos macroprogramas. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) falou sobre 264 

o processo de construção (percurso metodológico) da matriz de indicadores que se deu 265 

de forma participativa, por meio de diálogos e trocas de experiência para a coleta de 266 

possibilidades para a elaboração desses indicadores. Explicitou que com a aplicação 267 

da matriz se percebeu que não seria possível avaliar o período entre janeiro e julho de 268 

2020, pois a matriz tinha como base a relação entre Escritório de Projetos e os 269 

Subcomitês, relação que só passou a acontecer, formalmente, a partir deste período. 270 

Após a concretização da matriz o GTAEP sintetizou um questionário que foi 271 

apresentado aos coordenadores dos subcomitês para que os mesmos pudessem 272 

legitimar formalmente a matriz e o questionário, faltando somente os subcomitês 273 

Lagunares de Itaipu-Piratininga e Jacarepaguá. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA 274 

Brasil) complementou que aconteceu um segundo movimento, em paralelo, a fim de 275 

avaliar o período anterior a julho de 2020 baseando-se em três indicadores tradicionais 276 

da gestão pública que são: Eficiência, Eficácia e Efetividade. Sendo assim, o GTAEP 277 

elaborou dois produtos: a matriz e o questionário que foram elaborados de maneira 278 

participativa e dialógica com trocas específicas de saberes. O Sr. José Miguel 279 

(Associação Ecocidade) falou que desde a concepção do Escritório de Projetos ele 280 

sente que o comitê está burocratizando os processos, pois criar indicadores para 281 

avaliação já é um indicativo de que não está funcionando. Disse também que o Comitê 282 

bancou os planos de saneamento de alguns municípios e que por ineficiência da 283 

secretaria executiva antecessora da AGEVAP até hoje os membros não tem ciência de 284 

quais municípios tiveram seus planos bancados, sendo preciso criar um Grupo de 285 

Trabalho para acompanhamento desses planos. O Sr. José Miguel (Associação 286 

Ecocidade) criticou a forma como o Escritório de Projetos foi contratado e disse que se 287 

fosse para avaliar hoje a newsletter seria o único produto positivo. Acrescentou que 288 
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para ele o Escritório de Projetos é subutilizado quando utilizado interna corporis para o 289 

comitê e não para resolução de problemas em contato com as prefeituras. O Sr. José 290 

Paulo (OMA Brasil) elucidou que a matriz foi construída por pessoas experientes na 291 

arte de avaliar e relembrou que o contato com as prefeituras já acontece, a exemplo do 292 

apoio que o EP deu à prefeitura de Magé e Nova Iguaçu. O Sr. José Paulo (OMA 293 

Brasil) apresentou a matriz para a plenária e enfatizou que a ideia da coordenação do 294 

Subcomitê Oeste é dar transparência aos processos que estão se desenrolando no 295 

âmbito do CBH-BG. A Sra. Maria Teresa (CRBio) sugeriu a inclusão no indicador 2 da 296 

segunda matriz a iniciativa dos profissionais do EP para atendimento de algumas 297 

demandas, elogiou a iniciativa do Sr. João Paulo para atendimento de uma demanda 298 

que ele identificou em uma reunião de GT e sugeriu a troca de Formação Dialógica 299 

para Atuação Dialógica. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) acrescentou que a 300 

matriz de indicadores poderia estar mais encorpada com múltiplas dimensões, mas que 301 

dessa forma a matriz ficaria engessada e dificultaria o entendimento de todos. Disse 302 

também que concorda com o Sr. José Miguel com relação à criação do Escritório de 303 

Projetos, mas que isso não é de competência do GTAEP que tem como competência a 304 

criação da avaliação do Escritório de Projetos, uma possível reconfiguração do 305 

Escritório de Projetos deve ser pensada no âmbito do CBH-BG e não no GTAEP. A 306 

Sra. Maria Lobo (Viva Cosme Velho) parabenizou os integrantes do GTAEP pelo 307 

trabalho e concordou com o Sr. José Miguel com relação ao equilíbrio entre os 308 

profissionais do Escritório de Projetos com a territorialidade, onde esses profissionais 309 

poderiam trabalhar além do comitê, no âmbito das prefeituras e planos. O Sr. José 310 

Miguel (Associação Ecocidade) reforçou que foi a única instituição a questionar a 311 

AGEVAP sobre a atividade meio e fim do Escritório de Projetos e que mesmo após a 312 

contratação do mesmo o Subcomitê Oeste avançou pouco no contato com as 313 

prefeituras. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) relembrou que a avaliação é uma demanda 314 

advinda da diretoria que a partir do ponto focal (coordenação) de cada subcomitê deve 315 

realizar a avaliação e se comprometeu a cumprir a demanda e ir além trazendo a 316 

discussão para a plenária. A Sra. Luciana Falcão (Viva Cosme Velho) perguntou sobre 317 

o edital caça esgoto que ainda não saiu. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) elogiou a 318 

participação da Viva Cosme Velho e sugeriu que a Sra. Luciana leve essa questão para 319 

o GT Saneamento, criticou a dificuldade de acesso dos membros do comitê com a 320 
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secretaria executiva e levantou a possibilidade de acessar as informações pertinentes 321 

aos Grupos de Trabalho no site do subcomitê oeste criado pelo Escritório de Projetos. 322 

A Sra. Maria Teresa (CRBio) sugeriu que todos acompanhem as reuniões, as falas e as 323 

percepções para que todos possam ser justos com os profissionais do Escritório de 324 

Projetos. O Sr. José Paulo (OMA Brasil) levantou a necessidade de maior participação 325 

das instituições que estão fora da cidade do Rio de Janeiro e pediu sugestões para 326 

aproximação do subcomitê oeste com esses possíveis parceiros no território. O Sr. 327 

João Paulo (AGEVAP) aproveitou a fala do Sr. José Paulo para apresentar novamente 328 

o site do Subcomitê Oeste e colocar o Escritório de Projetos em disponibilidade para 329 

suprir as demandas advindas do subcomitê através de sua coordenação. 8- Mudou-se 330 

a ordem e este item de pauta foi colocado para apresentação e discussão antes do 331 

ponto de pauta 7. Relativo ao quadro de presença das entidades foi explicado pelo Sr. 332 

José Paulo (OMA Brasil) os critérios e regras no registro das faltas e faltas justificadas. 333 

Observou que, apesar do que está escrito no Regimento Interno, existem casos que 334 

necessitam de uma análise particular. O Sr. Frederico Menezes (CEDAE) externou sua 335 

insatisfação com algumas entidades que faltam às reuniões e não se preocupam em 336 

ter nenhum tipo de informação ou se inteirar do andamento do subcomitê. A Sra 337 

Jaqueline Guerreiro (OMA Brasil) colocou os seguintes pontos no grupo de whatsapp 338 

da Plenária: “1. Acho um absurdo enquanto alguns ficam se "doando" ao Comitê, 339 

outros têm que ser "buscados" e "convencidos" a participar pelo Coordenador, que 340 

perde um tempo desnecessário. A gente trabalha muito, se dedica muito e alguns 341 

desrespeitam este espaço faltando 4, 5 vezes consecutivas sem nenhuma justificativa; 342 

2. Para alguma decisão realmente temos de ter mais informações sobre algumas que a 343 

Coordenação já possui indicativos válidos de faltas. Mas mesmo neste caso? Por 344 

favor!!! 5 faltas consecutivas porque está em outra reunião? E se isso se multiplicar 345 

para 10, 15 reuniões consecutivas? É só justificar? Não temos instrumento para exigir 346 

presença de Suplente....que reavaliemos isso numa próxima revisão do RI. Suplente 347 

tem que participar sim.  Ele se candidatou, buscou votos? 4. Não comecemos a passar 348 

por cima do RI para "passar a mão na cabeça"... ninguém é criança. Faltou demais, 349 

assuma que neste momento não dá para ficar no Comitê institucionalmente e participe 350 

como convidado quando puder”. A Sra. Maria Teresa (CRBio) colocou que as 351 

ausências justificadas devem ser analisadas com cautela por serem muito subjetivas e 352 
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que a análise não pode ser só relativa a presença, mas a participação efetiva das 353 

entidades no subcomitê. Ficou estabelecido como sugestão de pauta para a plenária 354 

do CBH-BG definição de procedimentos referentes às entidades faltantes. A Sra. Maria 355 

Teresa (CRBio) colocou a importância da presença do suplente nas reuniões 356 

independente de não estar previsto no RI como relatado pelo Sr. Frederico Menezes 357 

(CEDAE), argumento este reforçado pelo princípio de gestão compartilhada desejada 358 

pelo subcomitê. O Sr. Licínio Rogério (FAM Rio) sugeriu que se mantenha a regra de 359 

se elevar a entidade mais votada como suplente, porém foi informado pelo Sr. José 360 

Paulo (OMA Brasil) que isto não é previsto no atual Regimento Interno, sendo 361 

necessário adotar o que determina o Regimento Interno. 7- Essa pauta foi invertida e 362 

colocada para o final da reunião. Quando chegou no momento da discussão desse 363 

ponto de pauta, devido ao horário avançado e como haviam poucos presentes, os 364 

membros presentes concordaram que fosse apenas enviada a apresentação com os 365 

resultados para toda a plenária via e-mail para que todos tenham acesso e tomem 366 

ciência. A Sra. Monica Pena (UFRJ) perguntou se esse ponto seria colocado para uma 367 

próxima reunião e o coordenador Sr. José Paulo (OMA Brasil) explicou que a princípio 368 

será enviado o material com os resultados, já que ele é autoexplicativo. Ao final da 369 

reunião o Sr. Saito (Prefeitura Municipal de Belford Roxo) e Sr. José Paulo (OMA 370 

Brasil) falaram da necessidade de trazer os municípios para o subcomitê. Foi cogitada 371 

a ideia de criar um GT Municípios. A Sra. Maria Teresa (CRBio) sugeriu que o 372 

subcomitê aproxime dos municípios através dos conselhos municipais. Sem mais nada 373 

a declarar, foi encerrada a reunião às 19:14h, eu, Carlos Rogério Vieira Torres, 374 

transcrevi a ata e dou fé. 375 

                                                                   

  Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020 

 

 

 

 

José Paulo Azevedo 

Coordenador Subcomitê Oeste 
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Encaminhamentos: 

 

1. Encaminhar o link do vídeo sobre o Observatório de Turismo e Lazer da Baixada 

Verde: https://www.youtube.com/watch?v=asaQbJDGr9Y&feature=youtu.be 

2. Compartilhar a apresentação sobre o Baixada Verde realizada pela palestrante 

convidada Sra. Maria Angélica (UFRRJ) 

3. Publicar ata aprovada da Reunião do Subcomitê Oeste ocorrida no dia 20 de 

outubro de 2020 aprovada em 17 de novembro de 2020 

4. Enviar o formulário de manifestação de interesse em compor os GTs do 

Subcomitê Oeste para o Sr. Breno Herrera (ICMBio – NGI Teresópolis) e Sr. 

Eduardo Pinheiro (INEA/REVISEST) 

5. Enviar carta às instituições PROFEC e ALMA solicitando indicação de novos 

representantes 

6. Conferir e confirmar se o CRBio enviou documento oficializando membro 

substituto para a Sra. Maria Teresa (CRBio) 

7. Instituições suplentes devem articular com as instituições titulares para definir 

suplências em conformidade com o Regimento Interno e repassar para 

Secretaria Executiva de qual instituição serão suplentes e enviar no prazo 

máximo de uma semana (não definido e enviado neste prazo a escolha se dará 

por ordem de classificação na eleição – suplente mais votado será suplente do 

titular mais votado) 

8. Enviar por e-mail para ciência de todos (em especial as instituições ausentes na 

reunião) a questão de como será definida as suplências e o prazo de sete dias, 

ver encaminhamento 6 

9. Disponibilizar via e-mail para os membros do Subcomitê Oeste material e 

gravação do IV Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha - Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Perspectivas e Desafios – 1º Dia Painel: 

“Utilização de Galerias de Águas Pluviais e Captações em Tempo Seco como 

Estratégia de Controle da Poluição por Esgotos Sanitários” ocorrida no dia 12/11 

10. Confirmar o e-mail com o Sr. Elvio Machado (UNIGRANRIO) pois ele comentou 

que não estava recebendo os comunicados do subcomitê Oeste 
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11.  Corrigir e conferir o motivo da Sra. Luciana (Viva Cosme Velho) não estar 

recebendo as convocações das reuniões no âmbito do CBH-BG 

12.  Sugerir que a questão da definição dos procedimentos e abordagem em relação 

às entidades ausentes nas reuniões do CBH-BG e subcomitês seja colocada 

como item de pauta em reunião da plenária do CBH-BG 

13.  Enviar via e-mail para todos os integrantes do Subcomitê Oeste a apresentação 

com os resultados do Formulário sobre dificuldades de acesso às reuniões 
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LISTA DE PRESENÇA: 

COMPOSIÇÃO DO SUBCOMITÊ OESTE 

Poder Público 

Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio Maria Teresa de Jesus Gouveia ✓ 

Titular Fundação Nacional De Saúde – SUEST/RJ Sebastião Marcos Werneck ✓ 

Titular Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ José Leonídio Madureira de Sousa Santos X 

Titular Fundação Rio Águas Marcos Gazineo X 

Titular ICMBio – NGI Teresópolis Breno Herrera da Silva Coelho ✓ 

Titular Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de Meio Ambiente Humberto Yoshiharu Saito ✓ 

Titular Prefeitura de Duque de Caxias Julia Graziela Uchôa X 

Titular Prefeitura Municipal de Magé  
Maria Aparecida de S. de Rezende (Titular) ✓ 

Aline Ferreira da Silva (Substituta) X 

Titular Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu Guilherme da Silva Guimarães X 

Titular 
Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento - SEAPPA 

Guilherme de Freitas Ewald Strauch X 

Suplente 
Suplente - Refúgio da Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela 
(INEA/REVISEST) 

Eduardo Pinheiro Antunes ✓ 

Usuários 

Titular Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR Alexandre Anderson de Souza X 

Titular Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE Frederico Menezes Coelho ✓ 

Titular 
Sindicato dos Pescadores Profissionais, Pescadores Artesanais, 
Aprendizes de Pesca, Pescadores Amadores, Maricultores, 
Aqüicultores, Piscicultores – SINDPESCA 

Paulo Cesar Lopes Siqueira X 

Titular Zona Oeste Mais Iara da Silva de Almeida X 

Sociedade Civil 

Titular Trama Ecológica Helan Nogueira da Silva X* 

Titular Associação Ecocidade 
José Miguel da Silva ✓ 

Leandro Travassos (Substituto) X* 

Titular Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - NEPP Marina Costa Bernardes X 

Titular Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - IBDA Magno Neves Barbosa ✓ 

Titular Defensores do Planeta Mauro André dos Santos Pereira ✓ 

Titular Associação de Moradores e Amigos Viva Cosme Velho 
Maria da Silveira Lobo (Titular) ✓ 

Luciana Falcão (Substituta) ✓ 

Titular Universidade Iguaçu - UNIG Paula Fernanda Chaves Soares ✓ 

Titular 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico 
e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região – SINTSAMA 

Mario Porto dos Santos X 

Titular 
Rede CCAP - Rede de Empreendedores Sociais para o 
Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e Sustentável 

Rejany Ferreira dos Santos ✓ 

Titular 
Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil (Titular) 

José Paulo Azevedo (Titular) ✓ 

Jacqueline Guerreiro (Substituta) ✓ 

Suplente Programa de Formação e Educação Comunitária – PROFEC Daniel Ferreira da Silva  

Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ Monica Maria Pena ✓ 

Suplente 
Associação de Moradores da Lauro Muller, Ramon Castilla, Xavier 
Sigaud e Adjacências – ALMA 

Abílio Valério Tozini X 

Suplente 
Federação Das Associações De Moradores Do Município Rio De 
Janeiro – FAMRIO 

Licínio Machado Rogério ✓ 

Suplente Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO Elvio Machado Martins Junior ✓ 

Suplente Associação de Moradores do Grajaú – AMGRA Jeandra Luna Lima Pedrosa X 
 

OUTRAS INSTITUIÇÕES/ENTIDADES/PARTICIPANTES/CONVIDADOS 

- Curso Turismo IM / UFRRJ Nova Iguaçu Maria Angélica Maciel Costa ✓ 

- Mestranda NIDES / UFRJ Jessica Clarisse ✓ 

- Associação Ecocidade Guilherme Preato Guimarães ✓ 

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente Nova Iguaçu Pedro Paes Leme ✓ 

- SEMADETUR - Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu José Arnaldo dos Anjos de Oliveira ✓ 
 

AGEVAP 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Oeste João Paulo Coimbra ✓ 

- Especialista em Recursos Hídricos – EP – Subcomitê Oeste Lucas Pacheco Charles ✓ 

- Especialista Administrativo Carlos Rogério ✓ 

-  Estagiário Administrativo – Subcomitê Oeste Renan Pinto Assis da Silva ✓ 

- Estagiário Administrativo – Subcomitê JPA Joel de Souza Santos ✓ 

- Estagiário Administrativo – Subcomitê LRF Ana Cláudia ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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ANEXOS: 

1. Apresentação sobre a Baixada Verde realizada pela professora Maria Angélica 

(UFRRJ) 

2. Material de Apoio para a Pauta: PAUTA 4 – Definição das Suplências de Acordo 

com Regimento Interno 

3. Material de Apoio para a Pauta: PAUTA 7 – Apresentação dos resultados do 

Formulário sobre dificuldades de acesso às reuniões do Subcomitê Oeste 

4. Material de Apoio para a Pauta: PAUTA 8 - Apresentação do quadro de 

presença das entidades faltantes - Procedimentos de substituição à luz do 

Regimento Interno 
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COORDENAÇÃO:
Dra. Isabela Fogaça / Dra. Teresa 

Mendonça/ Dra. Maria Angélica Maciel Costa



Região Turística Baixada Verde (PRT do MINTUR)

e vertente oeste da RH da Baía de Guanabara (PNRH)





• Área da Baixada
Fluminense
280.724,84 há

• Área do Mosaico
194.030,36 há

• Área protegida
69,12%



O  papel do Observatório de Turismo e Lazer 

Baixada Verde para o desenvolvimento Sustentável



O Observatório de Turismo e Lazer da 

Região Turística Baixada Verde





CONDIÇÕES DE SANEAMENTO 
BÁSICO EM DESTINAÇÕES 
TURÍSTICAS E O COVID-19

Como os turistas se posicionam em 
relação à situação do saneamento básico 
do município em que se hospedam? 

A situação do saneamento é um fator de 
escolha da destinação turística? 

Que informações são disponibilizadas aos 
turistas sobre a água de abastecimento, o 
tratamento de esgoto, a coleta e 
tratamento dos resíduos sólidos e a 
drenagem urbana nas destinações 
turísticas? 

Essas questões vêm exigindo atenção há 
décadas e exigirão muito mais, após a 
pandemia.





➢ Participação em diversas reuniões do Fórum da Baixada 

Verde

➢ Participação no Conselho Municipal de Turismo de Nova 

Iguaçu

➢ Auxilio na elaboração do Regimento do Conselho de 

Turismo da Região Baixada Verde

➢ Oficina Criativa de Identidade Visual

➢ Participação como palestrantes nos eventos e em

Conferencias municipais de turismo.

➢ Palestras e participação como membro titular em

COMTUrs

➢ Parceiro no Programa de capacitação para excelência em 

gestão do turismo fluminense. Parceria TCE, SETUR e 

Universidades públicas do Estado que ofertam Turismo

REUNIÕES / OFICINAS



Oficina Criativa de Identidade Visual 1 de julho e 28 de agosto de 

2019 UFRRJ – IM – Campus de N. Iguaçu



PESQUISA DE CAMPO  OFERTA TURÍSTICA

Japeri  (abril / outubro/ novembro, 2018)  

Magé (maio / outubro, 2018 e junho, 2019)  

Nova Iguaçu (setembro e outubro, 2018) 

Mesquita (setembro  / outubro, 2018) 

Nilópolis (outubro, 2018)  

Queimados (abril,  2019)

São João de Meriti (abril e maio, 2019)

Duque de  Caxias (outubro, 2019)

Realização de atividades de campo (Inventário Turístico e Pesquisa de

Opinião Pública) em 8 municípios para realizar inventários turísticos municipais



➢ 11 alunos da disciplina de Planejamento 

e Organização de Turismo II e 11 alunos 

voluntários

➢ Apoio de transporte e motorista da 

UFRRJ (combustível e  diárias de 

motorista)

R$   2.640,00,00 de bolsa da UFRRJ 

de apoio para o trabalho de campo dos 

alunos

➢ Apoio de transporte e equipe do 

município

Apoio de almoço e lanche do município

Doação de 4 tablets.

25 E 26 DE ABRIL, 24 E 25 DE OUTUBRO E 16 DE 

NOVEMBRO DE  2018





Resumo 
inventário 
Japeri

Itens Inventariados: 157

Alimentos e Bebidas: 40

Meios de Hospedagem:  1

Outros (Sítios, Praças,  Ginásios, Feiras de 
artesanato e Agrícolas, Agências de Viagens, etc.): 
37

Recursos Atrativos Culturais: 17

Recursos/Atrativos Naturais: 12



➢ 13 alunos da disciplina de Planejamento e 

Organização de Turismo II

➢ 8  alunos voluntários

➢ Apoio de transporte e motorista da UFRRJ 

(combustível e  diárias de motorista) 

➢ R$   3.120,00 de bolsa da UFRRJ de apoio aos 

alunos

➢ Diária de professor

➢ Apoio de transporte e equipe do município

➢ Apoio de almoço e lanche do município

➢ Apoio de hospedagem

➢ Doação de 5 tabletes





Resumo 
inventário 
Magé

Itens Inventariados: 

Alimentos e Bebidas: 170

Meios de Hospedagem:  12

Outros (Sítios, Praças,  Ginásios, Feiras de 
artesanato e Agrícolas, Agências de Viagens, etc.): 
48

Recursos Atrativos Culturais: 89

Recursos/Atrativos Naturais: 38



17 E 18 DE SETEMBRO DE 2018 E  8 DE 

AGOSTO DE 2019

➢ 15 alunos da disciplina de  

Planejamento e Organização de 

Turismo II

➢ Apoio de transporte e motorista 

da UFRRJ

R$   1.800,00 de bolsa da UFRRJ 

de apoio aos alunos

➢ Apoio de transporte e equipe do 

município



17 E 18 DE SETEMBRO DE 2018 E  8 DE 

AGOSTO DE 2019

MESQUITA



Resumo 
inventário 
Mesquita

Itens Inventariados: 77 

Alimentos e Bebidas: 31

Meios de Hospedagem:  01

Outros (Sítios, Praças,  Ginásios, Feiras de 
artesanato e Agrícolas, Agências de Viagens, etc.): 
23

Recursos Atrativos Culturais: 18 

Recursos/Atrativos Naturais: 12



3, 4 E 5 DE OUTUBRO DE 2018

E 13 DE JUNHO DE 2019 

➢ 15 alunos da disciplina de 

Planejamento e Organização de 

Turismo II

➢ Apoio de transporte e motorista 

da UFRRJ

R$   1.800,00 de bolsa da UFRRJ 

de apoio aos alunos

➢ Apoio de transporte e equipe do 

município

NILÓPOLIS



3, 4 E 5 DE OUTUBRO DE 2018

E 13 DE JUNHO DE 2019 

NILÓPOLIS



29 A 31 DE OUTUBRO DE 2018

➢ 9 alunos voluntários e 4 

estagiárias da prefeitura

➢ Apoio de transporte e motorista da 

UFRRJ

➢ Apoio de transporte e motorista do 

município

Nova Iguaçu



29 A 31 DE OUTUBRO DE 2018

NOVA IGUAÇU



Itens Inventariados: 

Alimentos e Bebidas: 118 

Meios de Hospedagem:  16

Agências de Viagens, operadoras, 
etc.:25 

Recursos Atrativos Culturais: 73

Recursos/Atrativos Naturais: 23

Resumo 
Inventário 
Nova Iguaçu



25, 26 e 29 de abril de 2019 e 13 de 

novembro de 2019

➢ 15 alunos da disciplina de 

Planejamento e Organização

de Turismo II

➢

Apoio de transporte e 

motorista da UFRRJ

➢ R$   1.740,00 de bolsa da 

UFRRJ de apoio aos alunos

➢ Apoio de transporte e equipe

do município

QUEIMADOS



Resumo 
inventário 
Queimados

Itens Inventariados: 

Alimentos e Bebidas: 60

Meios de Hospedagem:  2

Outros (Sítios, Praças,  Ginásios, Feiras de 
artesanato e Agrícolas, Agências de Viagens, etc.): 
38

Recursos Atrativos Culturais: 26

Recursos/Atrativos Naturais: 8



30 de abril 02 e 03 de maio de 2019

SÃO JOÃO DE MERITI

➢ 15 alunos da disciplina de Planejamento 

e Organização de Turismo II

➢ Apoio de transporte e motorista da 

UFRRJ

R$   1.740,00 de bolsa da UFRRJ de 

apoio aos alunos

➢ Apoio de transporte e equipe do 

município



30 de abril 02 e 03 de maio de 2019

SÃO JOÃO DE MERITI



10, 11, 15 e 16 de outubro de 2019

DUQUE DE CAXIAS

➢ 24 alunos da disciplina de Planejamento e 

Organização de Turismo II

➢ R$   3.840,00 de bolsa da UFRRJ de apoio aos 

alunos 

➢ Apoio de transporte e motorista da UFRRJ

➢ Apoio de transporte e motorista do município

➢ https://extra.globo.com/noticias/rio
/cacadores-de-tesouros-
universitarios-fazem-inventario-de-
atracoes-da-baixada-24020310.html



10, 11, 15 e 16 de outubro de 2019

DUQUE DE CAXIAS





INVENTÁRIOS TURÍSTICOS ATIVIDADES DE CAMPO 



I. Em fase final de elaboração do documento do Inventário

➢ Magé, Japeri, Queimados, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu 



Baixada Fluminense Violência – Pobreza – Degradação Ambiental

“Turismo e medo social”



BAIXADA VERDE



BAIXADA VERDE



O que tem a dizer...?

Público alvo



➢ Organização política, 

espacial, territorial

➢ Importância da 

parceria entre 

universidade e 

sociedade

➢ Busca pela construção 

de uma nova imagem 

da Baixada Fluminense



O que a coordenação 

tem a dizer...?

➢ O projeto tem como objetivo colaborar:

➢ para a aproximação e integração entre a UFRRJ e

a região onde está estabelecida;

➢ com a construção e consolidação de uma política

pública de turismo na Baixada Fluminense;

➢ na organização política e territorial tendo o

turismo como tema motivador;

➢ na construção de uma nova imagem da Baixada

Fluminense;

➢ para o fomento do turismo regional através da

participação e assessoria ao Fórum Regional de

Turismo da Baixada Verde;

➢ com a elaboração de instrumentos de

planejamento como diagnósticos turísticos e

planos estratégicos para a área.



O que tem os alunos a 

dizer...?

➢ Elevação da autoestima

➢ Mudança de visão sobre a baixada

➢ Maior relação entre teoria e prática

➢ Satisfação em colaborar com o

desenvolvimento da Baixada Fluminense

➢ Participação em projeto de extensão

universitária



Adaptação do projeto em tempo de pandemia



Adaptação do projeto em tempo de pandemia



Adaptação do projeto em tempo de pandemia

https://sites.google.com/view/observaturbaixadaverde



COORDENAÇÃO:

Dra. Isabela Fogaça / Dra. Teresa 

Mendonça/ Dra. Maria Angélica Costa

OBRIGADA!

observarturbaixada@gmail.com



17 DE NOVEMBRO DE 2020

SUBCOMITÊ OESTE



Alguns pontos do Regimento Interno

O CBH-BG possui seis Subcomitês, um para cada sub-
região hidrográfica definida e delimitada no Anexo I, 

para melhor desempenho de suas atribuições 
(Art. 31) 

Os Subcomitês seguirão 
as mesmas regras deste 

Regimento 
(Art. 31; § 2°) 

Os Subcomitês poderão criar os 
seus próprios regulamentos, 

desde que não conflitantes com 
este Regimento Interno

(Art. 31; § 3°) 

As entidades membro da Plenária do CBH-
BG que apresentarem três faltas 

consecutivas ou alternadas não justificadas, 
nas plenárias ordinárias e extraordinárias no 

período de 12 meses serão excluídas e 
substituídas pelos respectivos suplentes 

(Art. 11; § 7º )

O CBH-BG editará resolução 
específica para os trâmites em 

relação à substituição de membros 
ausentes ou faltosos 

(Art. 11; § 10)
Cada entidade pública ou privada a que se 

referem os incisos I, II e III deste artigo deverá 
indicar um representante titular para ocupar a 

vaga correspondente na Plenária, e poderá 
indicar um representante substituto 

(Art. 7º; § 3º)

O direito ao voto é das 
instituições titulares, e, no caso 
de ausência, será da respectiva 

instituição suplente
(Art. 7º; § 4º)



Alguns pontos do Regimento Interno

A Plenária do CBH-BG é constituída por quarenta e cinco 
(45) instituições titulares com direito a voz e voto, e 

respectivas instituições suplentes, ambas, 
obrigatoriamente, também membros de Subcomitês, 

conforme descrito abaixo:
I - usuários de recursos hídricos – 15 (quinze) instituições 

titulares e respectivas instituições suplentes; 
II - organizações da sociedade civil organizada com atuação 
comprovadamente relacionada com recursos hídricos – 15 

(quinze) instituições titulares e respectivas instituições 
suplentes; 

III - poderes públicos (federal, estadual e municipal) – 15 
(quinze) instituições titulares e respectivas instituições 

suplentes
(Art. 8º) 

Nas reuniões da Plenária, 
terá direito a voz e voto o 
membro titular do órgão 

ou entidade ou, na 
ausência deste, seu 

suplente
(Art. 11; § 4°) 

Em caso da inexistência de entidade 
suplente para substituir a entidade 
titular excluída, a vaga da entidade 

membro desligada deverá ser 
preenchida novamente por 

indicação do segmento 
representativo, e homologado na 

plenária
(Art. 11; § 8)

A definição dos membros titulares e seus 
respectivos suplentes de cada segmento será feita 

por seus pares, através de fóruns próprios, com 
critérios definidos em edital eleitoral 

(Art. 53)

A presença de Membros às Plenárias do 
CBH-BG e de seus Subcomitês verificar-

se-á, pela assinatura de seus 
Representantes (Titulares ou 

Substitutos), assim como de Suplentes e 
demais Participantes em local 

especialmente destinado para esse fim

(Art. 12; § 1°)



Composição Subcomitê Oeste

Poder Público

11 instituições

10 titulares 

01 suplentes

31 instituições

35 representantes 

31 como titulares de suas instituições

04 como substitutos

Usuários

04 instituições

04 titulares 

Sociedade Civil

16 instituições

10 titulares 

06 suplentes



COMPOSIÇÃO DO SUBCOMITÊ OESTE
P

o
d

e
r 

P
ú

b
li

c
o

Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio Maria Teresa de Jesus Gouveia

Titular Fundação Nacional De Saúde – SUEST/RJ Sebastião Marcos Werneck

Titular Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ José Leonídio Madureira de Sousa Santos

Titular Fundação Rio Águas Marcos Gazineo

Titular ICMBio - NGI Teresópolis Breno Herrera da Silva Coelho

Titular Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de Meio Ambiente Humberto Yoshiharu Saito

Titular Prefeitura de Duque de Caxias Julia Graziela Uchôa

Titular Prefeitura Municipal de Magé
Maria Aparecida de Souza de Rezende

Aline Ferreira (substituta)

Titular Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu Guilherme da Silva Guimarães

Titular Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - SEAPPA Guilherme de Freitas Ewald Strauch

Suplente Refúgio da Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela (INEA/REVISEST) Eduardo Pinheiro Antunes

U
s
u

á
ri

o
s Titular Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR Alexandre Anderson de Souza

Titular CEDAE Frederico Menezes Coelho

Titular SINDPESCA Paulo Cesar Lopes Siqueira

Titular Zona Oeste Mais Iara da Silva de Almeida

S
o

c
ie

d
a

d
e

 C
iv

il

Titular Trama Ecológica Helan Nogueira da Silva

Titular Associação Ecocidade
José Miguel da Silva

Leandro Travassos (substituto)

Titular Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - NEPP Marina Costa Bernardes

Titular Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - IBDA Magno Neves Barbosa

Titular Defensores do Planeta Mauro Pereira

Titular Associação de Moradores e Amigos – Viva Cosme Velho
Maria da Silveira Lobo

Luciana Falcão (substituta)

Titular Universidade Iguaçu - UNIG Paula Fernanda Chaves Soares

Titular SINTSAMA Mario Porto dos Santos

Titular Rede CCAP Rejany Ferreira dos Santos

Titular OMA-Brasil
José Paulo Azevedo

Jacqueline Guerreiro (substituta)

Suplente Programa de Formação e Educação Comunitária – PROFEC Daniel Ferreira da Silva

Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro / UFRJ Monica Maria Pena

Suplente ALMA Abílio Valério Tozini

Suplente FAM-RIO Licinio Machado Rogério

Suplente Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO Elvio Machado Martins Junior

Suplente Associação de Moradores do Grajaú – AMGRA Jeandra Luna Lima Pedrosa

Legenda:          Entidade sem representante no momento



DEFINIÇÃO SUPLÊNCIA SUBCOMITÊ OESTE – PODER PÚBLICO
P

o
d

e
r 

P
ú

b
li

c
o

Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio Maria Teresa de Jesus Gouveia

Suplente VAGO VAGO
Titular Fundação Nacional De Saúde – SUEST/RJ Sebastião Marcos Werneck

Suplente VAGO VAGO
Titular Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ José Leonídio Madureira de Sousa Santos

Suplente VAGO VAGO
Titular Fundação Rio Águas Marcos Gazineo

Suplente VAGO VAGO
Titular ICMBio - NGI Teresópolis Breno Herrera da Silva Coelho

Suplente VAGO VAGO
Titular Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de Meio Ambiente Humberto Yoshiharu Saito

Suplente VAGO VAGO
Titular Prefeitura de Duque de Caxias Julia Graziela Uchôa

Suplente VAGO VAGO

Titular Prefeitura Municipal de Magé
Maria Aparecida de Souza de Rezende

Aline Ferreira (substituta)

Suplente Refúgio da Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela (INEA/REVISEST) Eduardo Pinheiro Antunes

Titular Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu Guilherme da Silva Guimarães

Suplente VAGO VAGO
Titular Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento – SEAPPA Guilherme de Freitas Ewald Strauch

Suplente VAGO VAGO

SUPLENTES QUE PRECISAM DE DEFINIÇÃO

Suplente Refúgio da Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela (INEA/REVISEST) Eduardo Pinheiro Antunes

OBS: Durante a reunião foi 
deliberado que INEA/REVISEST será 
suplente da Prefeitura de Municipal 
de Magé



DEFINIÇÃO SUPLÊNCIA SUBCOMITÊ OESTE – SOCIEDADE CIVIL
P

o
d

e
r 

P
ú

b
li

c
o

Titular Trama Ecológica Helan Nogueira da Silva

Suplente

Titular Associação Ecocidade
José Miguel da Silva

Leandro Travassos (substituto)

Suplente

Titular Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - NEPP Marina Costa Bernardes

Suplente

Titular Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - IBDA Magno Neves Barbosa

Suplente

Titular Defensores do Planeta Mauro Pereira

Suplente

Titular Associação de Moradores e Amigos – Viva Cosme Velho
Maria da Silveira Lobo

Luciana Falcão (substituta)

Suplente

Titular Universidade Iguaçu - UNIG Paula Fernanda Chaves Soares

Suplente

Titular SINTSAMA Mario Porto dos Santos

Suplente

Titular Rede CCAP Rejany Ferreira dos Santos

Suplente

Titular OMA-Brasil
José Paulo Azevedo

Jacqueline Guerreiro (substituta)

Suplente

SUPLENTES QUE PRECISAM DE DEFINIÇÃO

Suplente Programa de Formação e Educação Comunitária – PROFEC* Daniel Ferreira da Silva

Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro / UFRJ Monica Maria Pena

Suplente ALMA* Abílio Valério Tozini

Suplente FAM-RIO Licinio Machado Rogério

Suplente Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO Elvio Machado Martins Junior

Suplente Associação de Moradores do Grajaú – AMGRA Jeandra Luna Lima Pedrosa

* Entidade sem representante no momento
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Mapeamento das instituições que estão 
enfrentando dificuldades para participar/acessar 
as reuniões do CBH-BG e suas instâncias

Contextualização:

Encaminhamento: Elaborar lista das entidades faltantes dos subcomitês 
que possuem dificuldade de acesso à internet

Ocasião: Reunião Extraordinária Plenária do CBH-BG – 07/10/2020

Encaminhamento: Mapear e ver a possibilidade de fornecer pacote de 
dados, planos e/ou equipamentos para membros que estão tendo 
dificuldade em acessar e participar das reuniões do CBH-BG e suas 
instâncias 

Ocasião: Reunião Extraordinária Subcomitê Oeste – 20/10/2020



Formulário para mapeamento das dificuldades de participação 
e acesso nas reuniões

Contextualização:

Quando: a partir do dia 20/10/2020

Como: via whatsapp e e-mail

Quem: todo(a)s os membros

Por que: conforme encaminhamento 
de Reunião Plenária e Reunião do 
Subcomitê para mapear instituições 
que estão com problema de acesso por 
conta de internet e ver como a 
Secretaria Executiva pode apoiar nessa 
questão



Resultado do formulário

31 instituições no subcomitê

24 instituições responderam

07 instituições ainda não responderam

35 representantes no subcomitê

28 representantes responderam

07 representantes ainda não responderam * 2 membros não estão 
mais no subcomitê

* 2 dessas instituições estão sem 
representantes no subcomitê



Resultados do formulário

21

7

Você está conseguindo acessar e participar 
sem problemas das reuniões online do 

Subcomitê Oeste, CBH-BG e demais 
instâncias afetas?

Sim
Não

Considerando os 

28 representantes 
que responderam

Motivos listados Respostas

Falta de acesso ou acesso precário à internet 1

Falta de infraestrutura e equipamentos -

Frequência com que ocorre as reuniões 1

Duração das reuniões -

Não adaptação a rotina de reuniões online 2

Falta de tempo para participar 1

Incompatibilidade de agenda 1

Problemas pessoais 1

Considerando os 

07 representantes 
que responderam 
“NÃO” para a 
pergunta anterior



Resultados do formulário

Como você está acompanhando o que acontece no Subcomitê Oeste e CBH-BG?

Formas de acompanhar o que acontece Respostas %

Acompanho os grupos de whatsapp 20 71%

Leio os e-mails 20 71%

Participo das reuniões 18 64%

Leio as newsletters 13 46%

Busco saber com meus pares 12 43%

Não estou acompanhando 3 11%

Entrei recentemente no comitê 1 4%

Procuro participar das reuniões 1 4%

As vezes fico sem informação por conta da ausência de internet 1 4%

Considerando os 28 representantes que responderam

OBS: nessa pergunta era possível ao respondente selecionar mais de uma resposta



Comentários advindos do formulário

Resolução adaptando apoio a 
deslocamento para apoio a 

participação remota

A respeito do acesso à internet e participação nas reuniões do Subcomitê Oeste, CBH-
BG e/ou demais instâncias, gostaria de realizar alguma consideração e/ou sugestão?

Que todas as pessoas que não estão 
conseguindo participar das reuniões por 

motivo de falta de aparelho e/ou internet 
possam receber as condições para 

participar das reuniões dos grupos de 
trabalhos, das câmaras técnicas e das 
plenárias, pois há a possibilidade de 

viabilizar esses instrumentos com a verba 
do comitê

Empréstimo de 
celular ou 

pacote de horas 
de internet

Melhorar a 
internet para 

todos

Que fosse garantida a participação de 
todos os membros, mesmo que para 
isso seja necessário adquirir pacotes 

de dados e/ou celulares com acesso à 
internet.

Custeio de materiais e meios para os que estão com 
dificuldades de participação

Apenas que as limitações 
em alguns casos estão 

muito mais relacionadas 
com qualidade de conexão 

do que com o acesso 
propriamente dito

Seria um site, já criadoSugiro que seja realizado o 
pagamento da ajuda de custo visto 

que nós que usamos 3G temos 
nossos créditos e dados todo 

consumido quando apenas tentamos 
participar das reuniões

São muitas reuniões e atividades 

concomitantes que, as vezes, conflitam 

com minha agenda (...). Mas nada por 

conta da plataforma ou modelo de 
reunião. 

Tenho muita dificuldade em participar 

das reuniões por falta de recursos 

tecnológicos e pela dificuldade 

pessoal. Me desconcentro por mim 
mesma e pelo espaço em que moro. 



17 DE NOVEMBRO DE 2020

SUBCOMITÊ OESTE



LISTA DE PRESENÇA – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS SUBCOMITÊ OESTE
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Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio Maria Teresa de Jesus Gouveia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Titular Fundação Nacional De Saúde – SUEST/RJ Sebastião Marcos Werneck ✓ X X X X ✓

Titular Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ José Leonídio ✓ ✓ ✓ ✓ J X

Titular Fundação Rio Águas Marcos Gazineo X X ✓ ✓ X X

Titular
ICMBio - Reserva Biológica do Tinguá Sem representante ✓ X X X X

ICMBio - NGI Teresópolis Breno Herrera da Silva Coelho ✓

Titular Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de Meio Ambiente Humberto Yoshiharu Saito ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Titular Prefeitura de Duque de Caxias Julia Graziela Uchôa X X X X ✓ X

Titular Prefeitura Municipal de Magé
Maria Aparecida de Souza de Rezende ✓ ✓ X X ✓ ✓

Aline Ferreira (substituta) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ X

Titular Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu Guilherme da Silva Guimarães X X X ✓ ✓ X

Titular SEAPPA Guilherme de Freitas Ewald Strauch X X X X X X

Suplente INEA/REVISEST Eduardo Pinheiro Antunes ✓ X X X X ✓

U
s
u

á
ri

o
s Titular AHOMAR Alexandre Anderson de Souza X X ✓ X J X

Titular CEDAE Frederico Menezes Coelho ✓ ✓ J ✓ ✓ ✓

Titular SINDPESCA Paulo Cesar Lopes Siqueira J J ✓ X ✓ X

Titular Zona Oeste Mais Iara da Silva de Almeida ✓ ✓ ✓ X ✓ X

S
o

c
ie

d
a

d
e

 C
iv

il

Titular Trama Ecológica Helan Nogueira da Silva ✓ J J ✓ ✓ J

Titular Associação Ecocidade
José Miguel da Silva ✓ X ✓ X ✓ ✓

Leandro Travassos ✓ J

Titular Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - NEPP Marina Costa Bernardes ✓ X ✓ X ✓ X

Titular Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - IBDA Magno Neves Barbosa J ✓ J X ✓ ✓

Titular Defensores do Planeta Mauro Pereira ✓ ✓ ✓ ✓ J ✓

Titular Associação de Moradores e Amigos – Viva Cosme Velho
Maria da Silveira Lobo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Luciana Falcão (substituta) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Titular Universidade Iguaçu - UNIG Paula Fernanda Chaves Soares X X X ✓ ✓ ✓

Titular SINTSAMA Mario Porto dos Santos ✓ X X X X X

Titular Rede CCAP Rejany Ferreira dos Santos ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Titular OMA-Brasil
José Paulo Azevedo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Jacqueline Guerreiro (substituta) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suplente Programa de Formação e Educação Comunitária – PROFEC Daniel Ferreira da Silva J J J J J

Suplente Universidade Federal do Rio de Janeiro / UFRJ Monica Maria Pena ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suplente ALMA Abílio Valério Tozini ✓ ✓ X X X

Suplente FAM-RIO Licinio Machado Rogério ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Suplente Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO Elvio Machado Martins Junior X X X ✓ X ✓

Suplente Associação de Moradores do Grajaú – AMGRA Jeandra Luna Lima Pedrosa X X X X X X

Legenda:          Entidade sem representante no momento  X ausência    J ausência justificada    ✓ presença



Fluxo para entrada de novas instituições e substituição de membros

Entidade/instituição 
manifesta interesse

Entidade/instituição 
baixa e compila 

documentos 
necessários para 

inscrição

Entidade/instituição 
envia documentos e 
solicitação via e-mail 

para Secretaria 
Executiva

Secretaria executiva 
faz a conferência e 

analisa validade dos 
documentos

(OBS: não delibera)

Secretaria Executiva 
envia documentação 
validada via e-mail 

para a coordenação 
do subcomitê

Coordenação do 
subcomitê analisa 

validade e pertinência

Deliberação sobre 
aceitação é feita em 
votação plenária com 

a presença da(s) 
entidade(s) 

interessada(s)

Email Secretaria Executiva: cbhbaiadeguanabara@gmail.com

Documentação disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1w5WkD4BVyQNqMPQww_xL
DzeDF6htRB0T/view

mailto:cbhbaiadeguanabara@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1w5WkD4BVyQNqMPQww_xLDzeDF6htRB0T/view



