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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE 

GUANABARA, INSTÂNCIA INTEGRANTE DO COMITÊ DE BACIA DA REGIÃO 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES 

DE MARICÁ - GUARAPINA E JACAREPAGUÁ – CBH-BG. GRAVAÇÃO 

DISPONÍVEL. No dia 23 de março de 2022 em ambiente virtual, com início às 

14h00min, foi realizada esta reunião, com quórum de segunda chamada as 

14:30h com a seguinte pauta: 1. Priorização de Projetos do Subcomitê; 2. 

Definição do número de projetos no SC Oeste no edital de projetos de EA; 

3. Atualização da representante do SC OESTE no GT OGA sobre o que foi 

discutido para que este GT receba contribuições do SC OESTE. Iniciada a 

reunião as 14:31hr com quórum de segunda chamada, Sr. José Paulo (OMA 

BRASIL) iniciou a reunião passando a palavra a Sra. Ana Costa (AGEVAP) para 

que fosse feita a apresentação dos recursos disponíveis dentro de cada macro 

programa. Fez os históricos e as deliberações dentro de cada macro programa 

sendo feito antes um histórico das destinações dos recursos (PAP e CUTE) e 

de suas resoluções. Esclareceu que a necessidade de priorização dos projetos 

estão ligados ao modelo de destinação do PAP que será anual e que o Plano 

se encerra em junho de 2022, sendo necessário que o PAP de 2023 deva ser 

deliberado até junho 2022.Sr José Paulo (OMA BRASIL) lembrou a necessidade 

de que se realizem oficinas com o conteúdo do PF01 do Plano. Continuando a 

apresentação sobre Instrumentos de Gestão: Sra. Ana Costa (AGEVAO) 

informou que inicialmente os recursos não forma subdivididos por subcomitê por 

ser um Macro programa que engloba toda RH-V. Citou para os presentes os 

projetos concluídos ou em andamento informando que estas informações se 

encontram no site CBH-BG. Sr. José Paulo (OMA BRASIL) solicitou uma 

explicação sobre as futuras gerenciadoras sobre como seriam as atividades 

desenvolvidas pelas mesmas para que isso não passe uma imagem de 

ineficiência ou falta de pessoal na Secretaria Executiva e solicitou a Sra. Ana 

Costa(AGEVAP) informasse o quantitativo de equipe necessária para a 

realização dos projetos e que as propostas que serão apresentadas será 

considerando o efetivo de 3(três) Esp. Recursos Hídricos que é o disponível 

atualmente na Secretaria Executiva. Sr. José Miguel ( ECOCIDADE) lembrou 
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que na RH-V existem muitos centros de excelência em diversos setores 

especialmente na área do subcomitê Oeste. Relembrou aos presentes que 

quando foi proposto ao Comitê a divisão em Macro Programas foi exatamente 

para que fosse possível a realização dos mesmos com o efetivo atual, ou seja, 

a Secretaria Executiva não conseguiu realizar o que ela mesma propôs e 

declarou seu voto contra a renovação de contrato com a AGEVAP. Sra. Ana 

Costa (AGEVAP) lembrou aos presentes que o custeio da Secretaria Executiva 

está em torno de 17% da arrecadação e que não vê a possibilidade atualmente 

de aumento da equipe para atender a todas as demandas do comitê e dos 

subcomitês, reforçando ainda mais a necessidade de priorização dos projetos  

memso sendo o desejo de todos de se realizar todos os projetos. Saneamento-

Coleta e Tratamento de Esgoto: Sra. Ana Costa (AGEVAP) demonstrou os 

recursos recebidos neste macro programa para atualização dos planos de Magé 

e Nova Iguaçu e colocou o status dessas atividades até o momento. Lembrou 

aos presentes que estava em andamento um plano regional (através do IRM) 

que poderia entrar em conflito com o Plano Municipal. Lembrou também aos 

presentes que com as novas concessionárias muitas das ações do macro 

programa estavam sobrepostas às metas das concessionárias e que foi 

efetuada uma consulta ao Ministério Público para que se tivesse uma orientação 

quanto às ações a serem tomadas diante destes gargalos este recurso não pode 

ser destinado. Diante disso, os recursos estão “travados” até que sejam 

reestabelecidos os direcionamentos dos mesmos. Sr. José Miguel 

(ECOCIDADE) questionou o porquê dos outros comitês do estado possuírem 

recursos para saneamento urbano e somente no CBH-BG não já que as 

concessionárias irão atuar nestas áreas seria melhor o comitê aplicar estes 

recursos em outras áreas.  Sr. Maria Lobo (VIVA COSME VELHO) sugeriu então 

que os recursos fossem aplicados de forma complementar aos projetos 

efetuados pelas concessionárias.  Sra. Rejany Ferreira (REDE CCAP) declarou 

que só em se pensar em “emprestar” recursos para empresas privadas é 

impensável, já que foram contratados por possuírem condições financeiras para 

executar os serviços. Lembrou que as concessionárias disseram que estavam 

previstas ações em comunidades e que se necessário o comitê ir até a ALERJ 
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para pedir a modificação ou revogação desta lei. Sr. Frederico Menezes 

(CEDAE) concordou que a referida lei deve ser revogada. Sra. Luciana Falcão 

(VIVA COSME VELHO) Declarou que não é a questão dos serviços a serem 

feitos, mas onde serão feitos e que nos editais não especifica em que locais 

serão feitos os trabalhos e projetos. Sr. José Miguel (ECOCIDADE) realçou a 

importância de que nos 2 GTs que tratam de saneamento no subcomitê Oeste 

focarem internamente e tecnicamente o andamento destas atividades das 

concessionárias. Durante a reunião Sr. José Miguel (ECOCIDADE) conseguiu 

contato com a ALERJ conseguindo colocar em agenda uma reunião do 

subcomitê com o objetivo de derrubar a lei que prevê a obrigatoriedade de 

aplicação de 70% dos recursos em saneamento urbano. Sr. José Paulo (OMA 

BRASIL) reforçou a necessidade da reposição dos técnicos do EP dedicados 

ao Subcomitê Oeste para que se possa dar andamento nas demandas do 

subcomitê especialmente na área de saneamento. Monitoramento Quali 

Quantitativo- Sra. Ana Costa (AGEVAP) demonstrou as atividades e recursos 

destinados a este macro programa. Respondeu à pergunta do Sr. José Miguel 

(ECOCIDADE) se estes dados coletados serviriam para enquadramento e 

esclareceu as dúvidas. Infraestrutura Verde- da mesma forma demonstrou os 

recursos e atividades desenvolvidas e o status atual do macro programa. Sr. 

José Paulo (OMA BRASIL) elogiou o trabalho feito pelos técnicos envolvidos e 

reforçou a necessidade de que seja alocado mais recursos. Opinião 

acompanhada pelo Sr. José Miguel (ECOCIDADE). Educação Ambiental, 

Mobilização e Capacitação- Sra. Ana Costa (AGEVAP) fez um breve histórico 

da origem deste macro programa e seus recursos. Explicitou a distribuição 

destes recursos nos subcomitês e especificamente R$ 360,000,00(trezentos e 

sessenta mil reais) ao Subcomitê Oeste podendo ser distribuídos em até 3 

projetos. O edital se encontra pronto e em vias de ser publicado, sendo 3 

projetos para Leste e 3 para Oeste e 2 projetos para os subcomitês lagunares 

cada um com um teto de valor. Sendo estes projetos feitos através de convênio 

com os recursos sendo repassados o que demandam muita ocupação dos 

técnicos da Secretaria Executiva, sendo nestes pontos que entram as 

gerenciadoras. Sra. Jacqueline Guerreiro (OMA BRASIL) relembrou e reforçou 
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que insistiu muito para que se houvesse um Plano de Educação Ambiental no 

macro Programa sendo finalmente aceito sua implementação. Perguntou a Sra 

Ana Costa (AGEVAP) se omprojeto a ser implementado obrigatoriamente 

precisa estar descrito em alguma linha do PAP e também se os projetos 

anteriormente deliberados poderiam ser resgatados e deliberados dentro do 

atual programa. Sra. Ana Costa (AGEVAP) descreveu que o PAP anteriormente 

não tinha de forma fechada os tipos de projetos de Educação Ambiental neste 

macro programas sendo necessário em todos os casos uma validação do 

comitê e dos subcomitês. Alertou para a possibilidade de descontinuidade de 

deliberações anteriores que poderiam ser questionadas posteriormente. Sra. 

Maria Teresa (CRBIO 02) fez uma atualização e informes a respeito das 

atividades da CTEM e lembrou aos presentes que em todas as reuniões da 

câmara técnica em nenhum momento foi levantada esta questão de 

deliberações anteriores referentes a este macro programa e nem a respeito de 

qualquer resolução sobre o assunto.  Perguntou se seria possível ter ciência de 

qual documentação será utilizada no edital para que se tente evitar a 

possibilidade de não participação de importantes entidades. Sra. Ana Costa 

(AGEVAP) explicou que a verificação da documentação será feita de forma 

prévia e voluntária servindo como suporte para as possíveis proponentes 

inscritas no edital. Sr. José Paulo (OMA BRASIL) solicitou que os 2 membros 

representantes do Subcomitê Oeste na CTEM e no GT Educação Ambiental do 

subcomitê dessem um informe sobre o que foi deliberado a respeito da 

quantidade de projetos a serem implementados neste macro programa. Sr. 

Mauro Pereira (DEFENSORES DO PLANETA) fez os esclarecimentos 

lembrando aos presentes que não fez parte da antiga gestão criticando a 

coordenação por não ter antes de tomar a decisão sobre os quantitativos de 

projetos consultado o GT de Educação Ambiental do Subcomitê. Declarou que 

decidiu por convocar uma reunião do Grupo de Trabalho para debater o tema e 

posteriormente encaminhar à plenária do subcomitê e a CTEM. Colocada em 

votação o quantitativo de projetos decidiu-se por 3 projetos no subcomitê Oeste. 

Devido ao tempo excedido da reunião a Sra. Ana Costa (AGEVAP) apresentou 

uma proposta de priorização dos projetos aos membros do subcomitê para 
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apreciação em futura plenária. Sra. Maria Teresa (CRBIO 02) informou aos 

membros que está retirando sua participação como representante do CRBIO 02 

no subcomitê, porém se comprometeu em deixar suas atividades assumidas no 

subcomitê em dia. Sr. José Paulo (OMA BRASIL) lamentou e agradeceu a Sra. 

Maria Teresa (CRBIO 02) por toda colaboração e participação no subcomitê 

Oeste.Sem mais nada a acrescentar foi encerrada a reunião as 19:20hr, eu, 

Carlos Rogério Vieira Torres, transcrevi a ata e dou fé. 

 

Rio de Janeiro, 23 de março de 2022 

 

 

José Paulo Azevedo 

Coordenador Subcomitê Oeste 

 

 

Encaminhamentos: 

1- Verificar junto a Diretoria e INEA  a realização das Oficinas PAP 2023, 

2- Envio da apresentação Ana Costa aos membros. 

 

Lista de Presença: 

Poder Público 

Titular 
Conselho Regional de Biologia - CRBio 

02 

Maria Teresa de Jesus 

Gouveia 
✓ 

Vera Lucia Vaz Agarez 

(Substituta) 
X* 

Titular Sebastião Marcos Werneck X 
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Fundação Nacional De Saúde – 

SUEST/RJ 

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/Marcos Gomes 
X 

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) 
✓ 

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 Seppa Fiorani 

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 
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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 X 

Titular AHOMAR Edna Araújo ✓ 

Titular Zona Oeste Mais Saneamento 

Kesia Ramos Rozario ✓ 

Giovani Viana Ribeiro do 

Nascimento 
X 

 

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 

Dejanira Augusto de Souza 

da Silva 
 

Marina Costa Bernardes ✓ 

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  ✓ 

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 ✓ 
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Titular 

Associação Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público Mobilidade e 

Ambiental Brasil – OMA Brasil  

José Paulo Azevedo 

(Titular) 
✓ 

Jacqueline Guerreiro 

(Substituta) 
✓ 

Titular 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ 
Monica Maria Pena ✓ 

Titular 

Federação Das Associações De 

Moradores Do Município Rio De Janeiro – 

FAMRIO 

Licínio Machado Rogério ✓ 

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 ✓ 

-  
Especialista em Recursos Hídricos – EP 

– Subcomitê Oeste 
João  Paulo Coimbra ✓ 

 
Especialista em Recursos Hídricos – EP 

– Subcomitê Oeste 
Lucas Neto X* 

 
Gerente de REc. Hídricos Interina-

AGEVAP 
Ana Costa ✓ 

 

LEGENDA 

✓ Presente X Ausência X* Ausência justificada 

 

Convidados 

Valdemiro de Almeida- Associação de Pequenos Produtores Rurais da Vala Preta 

e Adjacências. 
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