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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE GUANABARA 1 

– CBH-BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia quatro de agosto de 2021 em ambiente virtual, 2 

com início às 14h00min, foi realizada está reunião com pauta única: 1. Validação da matriz de 3 

ações e programas atualizada, atentando se todas as sugestões e contribuições levadas 4 

pelos representantes do Subcomitê para a Oficina RP07 do PRH-BG foram contempladas 5 

de forma satisfatória pela empresa. Ressalta-se que para essa reunião foram convocados 6 

apenas os representantes indicados pelo subcomitê para participarem na Oficina do PRH-BG 7 

ocorrida no dia 21/07/2021 bem como a coordenação e diretor do subcomitê. Iniciada a reunião 8 

as 14h10min sem a necessidade de quórum específico o Sr. José Paulo (OMA Brasil / 9 

coordenador do Subcomitê Oeste) apresentou a pauta única e os critérios e diretrizes a serem 10 

adotadas na análise da matriz de ações e programas apresentada pela RHA pós Oficina, 11 

reiterando que nesse momento a proposta era a validação e a verificação se a empresa havia 12 

considerado e contemplado o que foi levado pelo subcomitê para Oficina. Mencionou que não 13 

havia espaço para sugestão de adições de novas ações e programas na matriz neste 14 

momento, mas que caso houvesse alguma sugestão nesse sentido poderia ser incorporado via 15 

GTA Plano. A princípio, o Sr. Frederico Menezes Coelho (CEDAE) informou que observou 16 

erros ortográficos nas matrizes apresentadas e, portanto, ficou como encaminhamento solicitar 17 

à empresa uma revisão ortográfica em todas as matrizes. Os participantes colocaram também 18 

a necessidade de identificar as instituições responsáveis por cada ação e programa nas fichas 19 

descritivas para que as ações não fiquem tão genéricas e soltas, e também para facilitar futura 20 

pactuação de compromissos pautados pelo PRH-BG. Prosseguiu-se com as análises das 21 

matrizes ações e programas de cada componente estratégico do PRH-BG de acordo com as 22 

salas temáticas das oficinas realizadas. Para a SALA 1, no Componente Estratégico: 23 

Governança e Gerenciamento dos Recursos Hídricos, o Sr. José Paulo Azevedo (OMA 24 

Brasil) sugeriu alteração da redação do item 1.1.a no sentido de "funcionamento articulado de 25 

todas as instâncias do CBH-BG e subcomitês” e mencionou que não entendeu a menção 26 

específica a questão do CLIP e Maricá e Leste, sendo que a articulação é necessária entre 27 

todas as instâncias. Também sugeriu na ação 1.1.g substituir a palavra “incentivo” que tem 28 

conotação de apoio financeiro para “articulação”. Na ação “1.1.g” também se solicitou substituir 29 

Rio-Metrópole para Instituto Rio-Metrópole. A sugestão de redação ficou sendo “1.1.g Articular 30 

para aumentar participação do poder público e sociedade civil no CBH-BG, com destaque da 31 

Agenersa, Instituto Rio-Metrópole, INEA e representantes das prefeituras municipais. O Sr. 32 

José Paulo Azevedo solicitou adicionar os conselhos municipais como exemplo para instâncias 33 

colegiadas na ação “1.1.e”. A Sra. Rejany Ferreira (Rede CCAP) solicitou incluir a esfera 34 

estadual nas ações “1.1.e” e “1.1.f”, bem como incluir os planos estaduais e federais que tem 35 

sinergia com a gestão dos recursos hídricos na ação “1.1.f”. Mencionou que a inclusão da 36 

esfera estadual é importante citando como exemplo o caso do arresto dos recursos da 37 

cobrança que ocorreu no passado e das discussões acerca criação da Agência de Água, já que 38 

frequentemente são as legislações em nível estadual que mais interferem na atuação do CBH-39 

BG. Sugeriu que a ação “1.1.e” fosse reescrita da seguinte forma: “1.1.e Realização de fóruns 40 

para informar e discutir o PRH-BG aos executivos e legislativos municipais e estadual, 41 

coletivos, redes da sociedade civil, assim como outras instâncias colegiadas (exemplo: 42 

conselhos municipais), com a participação de pesquisadores e especialistas da área, bem 43 

como sujeitos engajados nos movimentos sociais”. O Sr. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) 44 

mencionou que achou a ação “1.1.k Articulação para que atores estratégicos da RH-V estejam 45 

presentes na Superintendência da Baía de Guanabara do governo estadual” muito específica e 46 
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a sugestão seria uma ação no sentido de melhorar a interação com o órgão gestor (Inea) visto 47 

que essa Superintendência da Baía de Guanabara está na estrutura do Inea. A Sra. Jacqueline 48 

Guerreiro (OMA  Brasil) solicitou alterar na ação “1.2.e” a expressão "Implementação de 49 

indicadores de governança das águas" por “Implementação de indicadores de governança do 50 

CBH-BG” como também seguiu colocando que para a ação “1.3.d” é importante destacar que 51 

não existe matriz de indicador se não existe plano de trabalho da delegatária. Sugeriu adicionar 52 

uma ação sobre a necessidade da elaboração do Plano de Trabalho da Entidade Delegatária. 53 

Ainda na conversa sobre as discussões acerca da SALA 1, porém sobre a Componente 54 

Estratégico: Implementação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão o Sr. 55 

Frederico Menezes Coelho (CEDAE) mencionou a necessidade de colocar especificamente 56 

uma ação para elaborar estudo para mecanismo de cobrança e critérios de outorga para uso 57 

de águas subterrâneas e solicitou inserir ação “2.1.g Revisão dos critérios para uso 58 

insignificante principalmente de águas subterrâneas”. Sobre a SALA 2, no Componente 59 

Estratégico: Compatibilização do Balanço Hídrico, o Sr. Frederico Menezes Coelho 60 

(CEDAE) colocou que se sentiu contemplado pela atualização e consolidação feita pela RHA 61 

pós oficina assim como também a Sra. Maria Aparecida Resende (Prefeitura Municipal de 62 

Magé). A Sra. Rejany Ferreira (Rede CCAP) colocou que enxerga que algumas ações 63 

elencadas estão fora do alcance do CBH-BG e para essas é necessário detalhamento nas 64 

fichas descritivas, principalmente no detalhamento da articulação e lista de responsáveis pela 65 

execução dessas ações. Ela colocou que sente falta dos atores que deverão estar envolvidos 66 

em cada uma das ações e concluiu-se que é importante detalhar e destacar essas questões 67 

nas fichas descritivas. Na questão da necessidade de detalhar e destacar os responsáveis ela 68 

exemplificou mencionando as ações “3.1.3.e” e “3.1.4.e”. O Sr. Frederico Menezes Coelho 69 

(CEDAE) colocou que não abre mão da priorização das ações serem feitas pela RHA pois eles 70 

estão sendo pagos para isso e espera-se minimamente que a empresa apresente uma matriz 71 

inicial para ser debatida com a priorização. A Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) colocou 72 

que não é interessante haver um ente externo ao CBH-BG (consultoria) indicando o que é 73 

prioridade para o CBH-BG e reiterou a importância da participação do CBH-BG na priorização. 74 

A Sra. Maria Teresa Gouveia (CRBio-02 RJ/ES) sugeriu vincular a responsabilidade e os 75 

responsáveis nas fichas descritivas pois como a região é muito grande deverá haver, por 76 

exemplo, pactuação, convênios, formalização das responsabilidades, execução, parceria, 77 

protocolos de intenção, etc. Sugeriu também que se colocasse todos os documentos 78 

importantes e antecedentes ao PRH-BG, citando e dando foco ao PDRH-BG 2005, pois não é 79 

de conhecimento de todos que existe esse plano. O Sr. Jose Paulo Azevedo (OMA Brasil) 80 

reiterou a importância do MPRJ para articulação e na parceria para a realização das ações, 81 

mencionando que MPRJ já é importante interveniente na causa referente a redução da 82 

poluição.  Alertou também que o site atual do CBH-BG não é um bom cartão de visita e deve 83 

ser atualizado e melhorado para favorecer a transparência. A Sra. Maria Aparecida Resende 84 

(Prefeitura Municipal de Magé) colocou que no Subcomitê Leste os participantes da Oficina 85 

mencionaram que a metodologia da oficina impossibilitou a plena participação pois as salas 86 

foram simultâneas e impediu participantes de participarem de mais de uma sala e também 87 

colocou que faltou apresentar a avaliação do plano que está em vigor (PDRH-BG 2005), por é 88 

importante entender o que foi realizado ou não, e o que foi incorporado nessa atualização e 89 

complementação para o PRH-BG em curso. Ela falou que o PDRH-BG 2005 foi um instrumento 90 

de consulta muito importante para ela. Ainda no âmbito da SALA 2 da oficina, porém sobre o 91 

Componente Estratégico: Segurança Hídrica, o Sr. Frederico Menezes Coelho (CEDAE) 92 
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mencionou que a contribuição de complementar a ação “5.1.a Elaboração do Plano de 93 

gerenciamento de risco, incluindo risco industrial e eventos críticos, mapeamento de áreas de 94 

vulnerabilidade ambiental, tais como as ribeirinhas e as costeiras, transposição do Paraíba do 95 

Sul para o Guandu e a operação da ETA, gestão de risco de inundação e evento extremos 96 

devido à mudanças climáticas” veio do subcomitê Oeste. A Sra. Rejany Ferreira (Rede CCAP) 97 

mencionou que essa questão da articulação com o Guandu tem que ser vista na ótica de dois 98 

pontos, o fato que existe um manancial fora da RH-V que abastece a maior parte do território 99 

de atuação do Subcomitê Oeste e o fato de que a parcela da água que chega do Guandu é 100 

despejada na Baía de Guanabara. O Sr. José Paulo Azevedo (OMA Brasil), diante do 101 

mencionado, trouxe a reflexão que a maior cobrança pelo uso dos recursos hídricos na RH-V 102 

deveria ser pelo lançamento de esgoto e ainda trouxe a necessidade da articulação das ações 103 

do CBH-BG com a gestão costeira. Sobre a SALA 3 onde foi discutido o Componente 104 

Estratégico: Conservação e Restauração dos Recursos Hídricos, o Sr João Paulo Coimbra 105 

(Escritório de Projetos Subcomitê Oeste/AGEVAP) informou que o título da componente foi 106 

alterado pela empresa diante de solicitações vindas da Oficina, adicionou-se o termo 107 

“restauração”. O Sr. José Paulo Azevedo (OMA Brasil) observou que a terminologia do 108 

programa “4.3 Soluções baseadas na Natureza” deveria ser revista, o termo mais adequado 109 

seria Infraestrutura Verde. A Sra. Maria Teresa Gouveia (CRBio-02 RJ/ES) concordou dizendo 110 

que também, em termos de terminologia, não enxerga Soluções baseadas na Natureza como o 111 

carro que puxa os dois subprogramas sob esse programa. Ela reiterou que não se lembra de 112 

na Oficina alguém ter solicitado o desmembramento do Programa Educação Ambiental em dois 113 

subprogramas, um para Educação Ambiental Formal e outro para Educação Ambiental Não 114 

Formal. Disse que não vê problemas nesse desmembramento, mas que foi uma iniciativa da 115 

empresa. Ainda complementou que não vê muitas ações dentro do subprograma referente à 116 

Educação Ambiental Formal e, portanto, sugeriu manter a ação “4.2.1.c” no subprograma 117 

“4.2.1” e as ações “4.2.1.b” e “4.2.1.d” no subprograma “4.2.2”. Em relação as ações “4.2.1.a” e 118 

“4.2.2.a” sugeriu mesclá-las para não parecer que são dois planos de Educação Ambiental 119 

distintos. Ela também mencionou que sentiu falta de programa e ação sobre mobilização e 120 

comunicação e sugeriu a inserção de uma ação com a redação “Integração com o previsto no 121 

Plano de Comunicação para ações” e que a sugestão é criar um programa “4.2.3 Mobilização” 122 

e inserir essa ação proposta. O Sr. Luiz Mayr (INMETRO) falou que deve ser levado em 123 

consideração que na proposta original da matriz de ações e programas enviada para subsidiar 124 

a oficina, não constava a separação da Educação Ambiental Formal e Não Formal e o mesmo 125 

não foi suficientemente discutido, todos as ações estavam agregadas ao programa Educação 126 

Ambiental. Dessa forma, trouxe como reflexão e sugestão a ser debatido, que talvez fosse 127 

interessante um plano para Educação Ambiental Formal e outro para Educação Ambiental Não 128 

Formal uma vez que os objetivos são específicos para cada uma. Mencionou que há 129 

necessidade de maior discussão sobre essa questão. Solicitou o desmembramento do 130 

subprograma “4.3.2 Fomento a recuperação de APPs na RH-V, em áreas urbanas e rurais” em 131 

dois, sendo um para áreas rurais e outro para áreas urbanas, diante das especificidades e 132 

desafios de cada área. Sugeriu também que as ações “4.1.e” e “4.3.2.e” que envolvem 133 

elaboração de materiais pedagógicos e didáticos devessem ser transferidas como ações dentro 134 

do programa de Educação Ambiental no subprograma “4.2.2 Educação Ambiental Não Formal” 135 

e mencionou que entende que não cabe ao CBH-BG atuar na Educação Ambiental Formal, 136 

mas acredita que deve apoiar e estimular. Mencionou o apoio aos Projetos Políticos 137 

Pedagógicos (PPPs) das instituições de ensino. Sugeriu também alterar a redação da ação 138 
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“4.2.2.d Implementação da educação ambiental não formal incluindo a participação de 139 

comunidades específicas como pescadores e grupos religiosos” removendo o “como 140 

pescadores e grupos religiosos” para evitar interpretações errôneas e para não especificar a 141 

ponto de não contemplar outras comunidades. A Sra. Maria Teresa Gouveia (CRBio-02 142 

RJ/ES), diante da opinião de Luiz Mayr de manter o Plano de Educação Ambiental separado 143 

em formal e não formal, opinou que não se fortalece separando, mas sim unindo. A Sra. 144 

Jacqueline Guerreiro (OMA Brasil) concordou com a sugestão da Maria Teresa de mesclar a 145 

células e trazer o Plano de Educação como único e não dividido para Educação Ambiental 146 

Formal e Não Formal da forma como está na matriz em análise e sugeriu no âmbito da 147 

Educação Ambiental Formal acrescentar a ação “Fortalecer os Projetos Político Pedagógico 148 

(PPPs) e/ou Projetos de Educação Ambiental com tema água nas escolas públicas” e 149 

concordou em transferir as ações “4.2.1.b” e “4.2.1.d” para o subprograma “4.2.2”. O Sr. 150 

Leandro Travassos (Associação Ecocidade) sugeriu rever a redação da ação “4.3.1.a 151 

Articulação com órgãos competentes para garantir a segurança nas UCs, viabilizando o uso 152 

sustentável”, pois ficou confuso. Mencionou que todas as UCs da região tem o uso sustentável 153 

de acordo com a sua categoria de uso. Também mencionou que não dá para entender o que 154 

se quer dizer com a palavra “segurança”. Acredita que este não é um ponto principal a constar 155 

no PRH-BG, mas absteve da decisão de remover ou não da matriz. Sugeriu alterar a redação 156 

no sentido de “garantir a segurança pública dos usuários das UCs”. O Sr. José Paulo Azevedo 157 

(OMA Brasil) também mencionou a dúvida se a ação “4.3.1.a” deveria estar no PRH-BG com a 158 

redação apresentada e mencionou que certamente não é uma atribuição do CBH-BG e que 159 

para tanto carece de boa articulação. Mencionou que essa ação poderia estar embutida numa 160 

ação de articulação mais geral relacionada às UCs. Sugeriu conversar com o participante da 161 

oficina que indicou essa ação para melhor entender a proposta. A Sra. Maria Teresa Gouveia 162 

(CRBio-02 RJ/ES), confirmou que a pessoa propôs a ação no sentido de segurança física dos 163 

usuários e das estruturas da UCs. Ao fim das discussões para cada sala e respectivos 164 

componentes estratégicos a orientação é que as colocações bem como a matriz de ações e 165 

programas sejam apresentadas na próxima reunião plenária para todos os membros do 166 

Subcomitê Oeste. Encerrada a reunião as 18:00h eu, Carlos Rogério V. Torres, transcrevi esta 167 

ata e dou fé. 168 

 
Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2021. 

 
 

José Paulo Azevedo 
Coordenador Subcomitê Oeste 

 
 
 
Encaminhamentos:  

 
• Apresentar para a plenária do Subcomitê Oeste a matriz apresentada pela RHA com os 

programas e ações a constar no RP-07 do PRH-BG bem como colocações e apontamentos 
feitos pelos participantes indicados do Subcomitê Oeste na Oficina ocorrida no dia 
21/07/2021 e reunião extraordinária do dia 04/08/2021 para envio ao GTA Plano para 
posterior consolidação da mesma. 
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Lista de presença: 
SUBCOMITÊ OESTE 
(OBS: para essa reunião foram convocados apenas os representantes indicados pelo subcomitê para participarem na 
Oficina do PRH-BG ocorrida no dia 21/07/2021 bem como a coordenação e diretor do subcomitê) 
Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio Maria Teresa de Jesus Gouveia ✓ 

Titular Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu Guilherme Guimarães ✓ 

Titular ICMBio – NGI Teresópolis Breno Herrera da Silva Coelho ✓ 

Titular Prefeitura Municipal de Magé Maria Aparecida Resende ✓ 

Convidado INMETRO Luiz Roberto Mayr ✓ 

Titular OMA Brasil 
José Paulo Azevedo ✓ 

Jacqueline Guerreiro ✓ 
Titular Associação Ecocidade Leandro Travassos ✓ 

Titular 
Rede CCAP - Rede de Empreendedores Sociais para o 
Desenvolvimento Socialmente Justo, Democrático e Sustentável Rejany Ferreira dos Santos ✓ 

Titular CEDAE Frederico Menezes Coelho ✓ 

Titular Fundação Rio-Águas Wanderson José X 

Titular Prefeitura de Belford Roxo Humberto Saito J 

Titular SINDPESCA Alexandre Anderson X 
 
 

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 ✓ 
 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência J Ausência justificada 
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