
COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMASLAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 

 

Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.080-003 

Telefone: (21) 23349658 /E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE GUANABARA, 1 

INSTÂNCIA INTEGRANTE DO COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA 2 

BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ - GUARAPINA E 3 

JACAREPAGUÁ – CBH-BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia 06 de dezembro de 4 

2021 em ambiente virtual, com início às 13h30min, foi realizada esta reunião, com a 5 

seguinte pauta: 1. Aprovação da ata 27.10.2021; 2. Retorno das atividades EP na 6 

sede; 3. Contribuições ao texto novo RI; 4. Atualização da lista de membros 7 

segundo a lista de presença; 5. Informes Gerais. Iniciada a reunião as 13:30 horas, 8 

com quórum para segunda chamada. O Sr. José Paulo (Oma Brasil) pediu ao Sr. Carlos 9 

Rogério (Agevap) colocar a pauta em slide, após isto perguntou aos membros se 10 

aprovariam a pauta com a acréscimos da marcação das quatros reuniões ordinárias de 11 

2022 e a apresentação dos novos estagiários do EP. O Sr. Magno Neves (IBDA) sugeriu 12 

colocar estes pontos dentro dos assuntos gerais, pois não entraria em informes gerais. 13 

O Sr. José Paulo (Oma Brasil) disse que seria marcado uma reunião breve para ser 14 

debatidos essas questões como a diferença entre assunto e informes gerais, além de 15 

outros assuntos pendentes sobre o regimento interno.  1. Sobre o item de pauta, o Sr. 16 

José Paulo (Oma Brasil) perguntou se alguém presente teria alguma correção que 17 

desejaria fazer na ata, a Sra. Luciana Falcão disse que o nome da instituição pertencente 18 

da Sra. Rejany Ferreira (Rede CCAP) estava errado entre a linha 50 e 51, o que 19 

precisaria ser corrigido. Após esta mudança, o Sr. José Paulo (Oma Brasil) declarou a 20 

aprovação da ata. 2. Prosseguindo explicou que este segundo item da pauta foi motivado 21 

por uma ligação que recebeu na última sexta-feira do Sr. Lucas Pacheco (Agevap - EP) 22 

e do Sr. João Paulo (Agevap - EP) relatando que receberam na própria sexta-feira uma 23 

carta da Agevap, comunicando a volta as atividades presenciais nesta semana em sua 24 

sede, localizada na Rua da Quitanda no Centro do Rio de Janeiro. Em sua opinião isto 25 

é um absurdo pois como diz o Sr. Miguel Silva (Ecocidade) é o comitê que contrata a 26 

delegatária, portanto é o comitê que define está mudança das atividades remotas para 27 

as presenciais. Continuou dizendo que tendo a possibilidade, manteriam essas reuniões 28 

online e eventualmente aconteceria algumas presenciais. Este fato por si só justificaria 29 

não haver nenhum deslocamento dos funcionários da Agevap que dão suporte ao 30 

Subcomitê Oeste. Informou que por causa de tantos meses trabalhando remotamente, 31 

esses funcionários cancelaram seus aluguéis em imóveis perto da sede e retornaram as 32 
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suas casas de origem. Portanto também seria preciso um tempo maior para uma nova 33 

adaptação. Este assunto foi levado a presidente Cristiane Bernado (OAB) e a mesma 34 

conversou com a Agevap que no começo estava irredutível sobre o tema, mas com a 35 

ajuda Sra. Ana Costa (Agevap) foi prevista uma escala para começar a partir do dia 1 de 36 

janeiro de 2022. Reforçou que todas essas informações que teve acesso não são oficiais, 37 

foram por meio Whatsapp e uma fala na última reunião de diretoria ampliada. Terminou 38 

sua fala perguntando aos membros se eles acompanham este raciocínio de que não 39 

pode fazer essa volta para as atividades presenciais em tão pouco tempo, também com 40 

relação a volta também presencial do comitê, se sentem a vontade a estar presentes. O 41 

mesmo é contrário a esta volta presencial neste momento. O Sr. Frederico Menezes 42 

(Cedae) disse resumidamente que é a favor do regime híbrido. A Sra. Maria Lobo (Viva 43 

Cosme Velho) disse que é a favor de manter as reuniões online do comitê e que as 44 

atividades dos funcionários citados da Agevap continuem sendo feitas remotamente, 45 

concluiu relatando que tem usado o metrô e que acha muito inseguro ainda, por conta 46 

de tantas pessoas nas ruas e a muitas delas sem máscaras.. O Sr. José Paulo (Oma 47 

Brasil) destacou outro problema que seria a falta de espaço suficiente na sede da Agevap 48 

para toda equipe da Agevap na rua da Quitanda ainda mais levando os estagiários.  . 49 

Finalizou dizendo que o Subcomitê Oeste através do debate em plenária é contra a volta 50 

presencial de todos os funcionários  da Agevap que dão suporte ao subcomitê, levando 51 

em conta que o que precisam em reuniões é suprido remotamente. O sistema híbrido 52 

seria adotado apenas para os colaboradores que precisam estar de fato presencialmente 53 

em alguns momentos como uma abertura de edital.  3. Sobre o regimento interno o Sr. 54 

José Paulo (Oma Brasil) disse que o Subcomitê Oeste tinha duas representantes na 55 

CTIL, a Sra. Jacqueline Guerreiro (Oma Brasil) como sua substituta e a Sra. Maria 56 

Teresa (CRBIO 02) pelo setor público. Lembrou que em nenhum momento a Sra. 57 

Jaqueline Guerreiro (Oma Brasil) trouxe informações para o Subcomitê Oeste, então não 58 

estaria exercendo o papel de representante, ao contrário da Sra. Maria Teresa (CRBIO 59 

02) que sempre estava trazendo informações. Reforçou que o que o deixou perplexo foi 60 

nos dois dias que foi na reunião da CTIL, foi desfeito um acordo de se enviar a reforma 61 

do RI por capítulos e a CTIL teve um consenso de só entregar essa versão para os 62 

subcomitês quando estivesse tudo pronto. Na própria reunião que isto era um absurdo, 63 

pois uma instância que não é decisiva não poderia segurar a informação e só entregar 64 

mailto:cbhbaiadeguanabara@gmail.com


COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMASLAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH/BG 

 

 

Avenida Marechal Floriano, nº 45, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.080-003 

Telefone: (21) 23349658 /E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

no final, continua convicto de que nenhuma instância tem o direito de reter uma 65 

informação e apenas apresentar quando quiser. O mais preocupante é que essa versão 66 

do RI veio para cada subcomitê na intenção de dar contribuições e na reunião de diretoria 67 

ampliada estava se abrindo a possibilidade de adiar este prazo de entrega. Com o 68 

agravante de que o ano está terminando, só teriam mais uma reunião no dia 21 de 69 

dezembro e depois o retorno seria apenas em janeiro. Ainda teria outra questão que 70 

seria sobre o processo eleitoral, comunicou que era favorável se necessário à extensão 71 

do mandato para poder terminar todas as demandas como a análise do RI, perguntou se 72 

todos tem este mesmo entendimento.  A Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) disse que em 73 

todo lugar é constituído um GT para o RI, justamente para não sobrecarregar plenária, 74 

diretoria e neste caso a CTIL.  Continuou sua fala comunicando que tinha sugerido a dar 75 

celeridade à análise dos subcomitês. Por seu compromisso como membro do Subcomitê 76 

e por ter estado na CTIL, está lendo página por página do RI e tem inúmeras 77 

observações. Até onde viu, não sabe o que a CTIL fez depois de sua sugestão e dessas 78 

outras reuniões que o Sr. José Paulo (Oma Brasil) acompanhou, reforçou que dar um 79 

prazo de um mês para um subcomitê é pouco tempo, pois geralmente se reúnem apenas 80 

uma vez no mês. Segundo a mesma em todo lugar GT é temporário, se trata de uma 81 

tarefa específica e com uma data de entrega. Aqui existem GT permanente, GT dentro 82 

de subcomitê, GT dentro de comitê, câmara temática, reforçou que apenas GT temático 83 

não precisaria ter um tempo pré-determinado. O Sr. Magno Neves (IBDA) disse que a 84 

reunião do RI tem que ser convocada especificamente para isso, que não seria a 85 

próxima. Então ganhariam um tempo pelo menos até janeiro para debater sobre o tema, 86 

este seria o momento de amadurecer conceitos como autonomia de subcomitê, por 87 

exemplo. A sua visão é que grupo de acompanhamento não é instância do CBH-BG, 88 

pois se é colocado nesta instância você submete eles as regras da mesma, inclusive de 89 

composição. Quando criam o RI tem duas opções, deixar o mesmo bem enxuto ou bem 90 

detalhado. Disse que não sabe se este RI atual está tirando a autonomia dos subcomitês 91 

e que o debate seria sobre isto, estabelecendo um padrão de autonomia. Outro ponto 92 

para debate seria um orçamento mínimo previsto para o subcomitê, para ser inserido no 93 

RI, a plenária tem que ver onde estão às dificuldades e quais são as necessidades. 94 

Reforçou que não irão fazer um RI perfeito, até porque algumas coisas se perdem no 95 

debate. O Sr. José Paulo (Oma Brasil) agradeceu a contribuição e passou a fala para a 96 
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Sra. Luciana Falcão (Viva Cosme Velho) que disse em relação às falas sobre os 97 

substitutos, é normal ter uma diversidade de idéias entre eles e os titulares em debates. 98 

Precisam estipular se o substituto teria direito a voz, pois tendo este direito não podem 99 

exigir que ele tivesse a mesma opinião do seu titular. O Sr. José Paulo (Oma Brasil) disse 100 

que concorda, mas não em algumas partes, por exemplo, acha que em princípio só uma 101 

pessoa falaria pela instituição e se á alguma divergência entre titular e suplente, os 102 

mesmos se comunicam para convergir, evitando que a instituição tenha duas opiniões 103 

distintas. A Sra. Luciana Falcão (viva Cosme Velho) reforçou que essa divergência de 104 

idéias seria apenas em debates que surgem durante a reunião, temas que já são 105 

estabelecidos antes devem ser conversados entre os dois para formar uma só opinião. 106 

A Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) disse que este é um coletivo gestor e quem se candidata 107 

não são indivíduos, são instituições. Os indivíduos são indicados pelas entidades e 108 

representam as mesmas, por tanto os indicados como titulares e suplentes tem que 109 

trazer a mesma opinião para as reuniões, uma vez que representam uma só instituição. 110 

O direito a fala pode ser dos dois, mas o voto será sempre do titular, se estiver presente. 111 

Trocando de assunto, explicou que pelo acordo de convivência, quando algum convidado 112 

é sugerido em alguma instância, é preciso ser justificado a ligação com a pauta de 113 

reunião para o coordenador do subcomitê. Também precisa ser aceito por toda plenária 114 

ou sua maioria. O Sr. José Paulo (Oma Brasil) perguntou se mais algum membro teria 115 

alguma contribuição sobre o item da pauta, o Sr. Miguel Silva (Ecocidade)  disse que 116 

deveriam ter um mecanismo de poder retirar o mandato de alguém que foi eleito pela 117 

plenária, em seu entendimento se o eleito na medida de que não estiver cumprindo as 118 

missões pré-estabelecidas, deverá ser retirado do cargo. Deixando claro que o eleito 119 

deverá ter o direito de ampla defesa. Sobre a suplência, disse que os titulares são eleitos 120 

por número de voto, então no caso dos suplentes deveriam funcionar o mesmo critério. 121 

O Sr. José Paulo (Oma Brasil) comunicou que precisaria sair da reunião por conta de um 122 

outro compromisso, deixou a Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) responsável por conduzir a 123 

reunião, que já passou imediatamente para o último item da pauta. O Sr. Miguel Silva 124 

(Ecocidade) disse que existe um projeto deliberado chamado REURB, em sua visão os 125 

municípios avisam de perda de receita na intenção de fazer terras públicas, sendo de 126 

conservação ou não, locais para empreendimentos industriais. Citou por exemplo um 127 

terreno do quartel da Marinha, situado entre Vigário Geral e 25 de Agosto. O Subcomitê 128 
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Oeste deveria dar um apoio contra esta questão. A Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) disse 129 

que é preciso ser feito um encaminhamento e pediu sugestão de qual seria. O Sr. José 130 

Miguel (Ecocidade) disse que fez um documento sobre o GT de licenciamento a respeito 131 

de um vazadouro de lixo que está sendo licitado, está em fase de instrução técnica, em 132 

Xerém dentro de uma área de alagamento. Disse que não teve resposta do comitê sobre 133 

este documento, então queria ajuda para está cobrança de resposta. Também fez outro 134 

documento chamando a atenção do comitê para a questão da iniciativa de um 135 

empreendimento chamado CTR Ecoparque, situado uma área sensível sujeita a 136 

inundações próximo do Rio Tinguá. Seria interessante que o comitê respondesse o ofício 137 

para que tenha um posicionamento e saber irão convocar o GT de licenciamento.  A Sra. 138 

Maria Teresa (CRBIO 02) pediu para o Sr. Carlos Rogério (Agevap) esclarecer sobre o 139 

calendário de 2022, para marcarem as 4 reuniões ordinárias. O mesmo, colocou o 140 

calendário em slide para todos visualizarem as datas disponíveis, avisou aos membros 141 

que no meio do ano teria eleição. Em consenso de todos presentes, foi marcado as 142 

reuniões para os dias 24/01/2022, 25/04/2022, 25/07/2022 e 17/10/2022. Após isto, o Sr. 143 

João Paulo (Agevap - EP) informou a todos, que já tinham sido contratados os estagiários 144 

da Agevap para dar suporte ao EP. Os dois estagiários estavam presentes e se 145 

apresentaram, o primeiro foi o Sr. Wallace Cataldo (Agevap EP) começou sua 146 

apresentação dizendo é estudante de engenharia de recursos hídricos e do meio 147 

ambiente pela UFF, está atualmente no oitavo período, também é técnico em química 148 

formado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. A Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) 149 

perguntou se ele recebeu algum plano de trabalho, o mesmo respondeu que já tinha 150 

recebido alguns materiais. O Sr. João Paulo (Agevap EP) disse que ainda não se 151 

reuniram com a coordenação do Subcomitê Oeste para fazer o plano de trabalho dos 152 

dois estagiários porém isto já na agenda, no momento os dois estão se ambientando, na 153 

semana passada tiveram uma apresentação  sobre todo o sistema de recursos hídricos, 154 

já estão lendo os relatórios de territorialidade do subcomitê e atlas para entender a 155 

região.  Mesmo em momento de ambientação, reforçou que já estão ajudando em 156 

algumas atividades. Após isto, o Sr. Lucas Neto (Agevap EP) disse em sua apresentação 157 

que estuda na UFF, já está no décimo período, perguntou se algum membro teria alguma 158 

pergunta.  Sem nenhuma pergunta, a Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) declarou encerrada 159 

está reunião às 17:27h. Eu Renan Pinto, transcrevi esta ata e dou fé. 160 
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Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2021 162 

 163 

José Paulo Azevedo 164 

Coordenador Subcomitê Oeste 165 

 166 

Encaminhamentos: 167 

 168 

Lista de Presença: 169 

Poder Público 

Titular Conselho Regional de Biologia - CRBio 02 

Maria Teresa de Jesus 

Gouveia 
✓ 

Vera Lucia Vaz Agarez 

(Substituta) 
X* 

Titular 
Fundação Nacional De Saúde – 

SUEST/RJ 

Sebastião Marcos Werneck X 

José Roberto de Castro 

Gonçalves (Substituto) 
X 

Titular Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 
José Leonídio Madureira de 

Sousa Santos 
X 

Titular Fundação Rio Águas 

Wanderson José dos Santos X 

Marcos Cotrim Serpa 

(Substituto) 
X 

Titular ICMBio – NGI Teresópolis 
Breno Herrera Da Silva 

Coelho 
✓ 

Titular 
Prefeitura de Belford Roxo - Secretaria de 

Meio Ambiente 
Humberto Yoshiharu Saito X 

Titular Prefeitura Municipal de Magé  
Maria Aparecida de S. de 

Rezende (Titular) 
✓ 
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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 

Patrícia de Almeida Giannini X 

Guilherme de Freitas 

EwaldStrauch (substituto) 
X 

Suplente 
Refúgio da Vida Silvestre Estadual da 

Serra da Estrela (INEA/REVISEST) 
Eduardo Pinheiro Antunes X 

Suplente 
Secretaria de Estado de Defesa Civil - 

SEDEC 

Adriano SeppaFiorani 

X Giovanni Mouta Giglio 

(substituto) 

Suplente 
Prefeitura Municipal de Nilópolis – 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Rafael Dellamare da Silva 

X Marco Antonio Batista de 

Souza Junior (substituto) 

Usuários 

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 

Alexandre Anderson Souza ✓ 

Titular Zona Oeste Mais Saneamento 

Kesia Ramos Rozario ✓ 

Giovani Viana Ribeiro do 

Nascimento 
X 

Sociedade Civil 

Titular Trama Ecológica Helan Nogueira da Silva X 

Titular Associação Ecocidade 

José Miguel da Silva V 

Leandro Travassos 

(Substituto) 
V 
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Titular 
Núcleo Ecológico Pedras Preciosas - 

NEPP 

Dejanira Augusto de Souza 

da Silva 
X 

Marina Costa Bernardes X 

Titular 
Instituto Brasileiro de Direito Ambiental - 

IBDA 
Magno Neves Barbosa ✓ 

Titular Defensores do Planeta 
Mauro André dos Santos 

Pereira 
X* 

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 

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  

José Paulo Azevedo (Titular) ✓ 

Jacqueline Guerreiro 

(Substituta) 
X 

Suplente 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ 
Monica Maria Pena X 

Suplente 

Federação Das Associações De 

Moradores Do Município Rio De Janeiro – 

FAMRIO 

Licínio Machado Rogério X 

Suplente 
Universidade do Grande Rio – 

UNIGRANRIO 

Elvio Machado Martins 

Junior 
X 

 

 

AGEVAP 

- 
Especialista em Recursos Hídricos – EP – 

Subcomitê Oeste 
Lucas Pacheco Charles ✓ 

- Administrativo Subcomitê Oeste Carlos Rogério Torres ✓ 
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-  
Estagiário Administrativo – Subcomitê 

Oeste 
Renan Pinto Assis da Silva ✓ 

 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 
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