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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ OESTE DA BAÍA DE GUANABARA.
GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia dez de fevereiro de 2020, às 15:00 h na sede do Comitê
Baía de Guanabara sito à Rua da Quitanda, n° 185, sala 402 – Centro, Rio de Janeiro/RJ,
deu-se início à reunião com seguinte pauta: 1- Criação do GT de Acompanhamento da
Revisão do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro; 2- Formalização dos Grupos de
trabalho criados no Oeste (Educação Ambiental e Saneamento; 3- Indicação para
participar da Comissão Eleitoral do Oeste; 4- Participação do Representante do
Subcomitê Oeste na Diretoria do CBH-BG; 5- Inclusão na 7ª parcela do Macroprograma
de Remediações de Lixões e Plano de Drenagem para Regiões Vulneráveis de Eventos
Extremos. Item 1- O Sr. Helan Nogueira abriu a reunião sobre o primeiro item da pauta e
passou a palavra à Sra. Jaqueline Guerreiro, que expôs a atual situação e o andamento da
revisão do Plano Diretor do município do Rio de Janeiro. Criticou que os materiais
elaborados até o momento no tocante a gestão das águas são poucos e que as discussões
referentes à gestão ambiental estão altamente fragilizadas. Propôs a criação de um grupo
de trabalho para pautar ideias e levar ao plano diretor municipal. Reforçou a necessidade
de um grupo qualificado e que se leve propostas concretas. O Sr. Romero Alves colocou
sua preocupação pelo fato do Plano Diretor já estar planejado antes mesmo de seu início
e colocou os problemas de sua comunidade. A Sra Jaqueline reforçou a necessidade do
grupo ter Interlocutores com este tipo de saber para fazer parte do GT, juntamente com
as pessoas capacitadas para que se consiga ter efetiva participação na elaboração do
Plano Diretor. O Sr. José Miguel colocou outros problemas existentes no Plano Diretor
anterior e no que está previsto para o atual. Propôs a criação de um Grupo de Trabalho
focado em todos os Planos Diretores dos municípios da RH V e não somente no Rio de
Janeiro. A Sra. Maria Teresa lembrou que para a formação do Grupo será necessário que
dentre seus objetivos exista a água como ponto principal. Sr. José Miguel colocou a
importância de se ter um representante do Setor público na composição do grupo de
trabalho. O Sr. Helan Nogueira solicitou aos presentes que se pronunciassem quanto ao
desejo de participar do grupo, tendo manifestado interesse os seguintes: OMA Brasil –
Jaqueline Guerreiro, CRBio – Maria Teresa, Viva Cosme Velho – Antônio Carlos e Maria
Lobo, Ecocidade – José Miguel, Profec – Romero Alves, Coopage – Antonio Linhares. Item
2- O Sr. José Miguel relatou o andamento das atividades dos grupos de trabalhos e expôs
alguns pontos atuais que ocorrem no subcomitê mais especificamente sobre o GT
Saneamento. Lembrou da necessidade de prestação de contas ao comitê dos recursos
aplicados nos planos de saneamento e que o “saneamento” deveria ser a principal
discussão do comitê e subcomitês. Criticou a duplicidade de funções e atividades de GTs e
os grupos criados pelos macroprogramas, que deveriam ser unificados em um único
grupo. Propôs então a criação de Câmara Técnica de Saneamento do CBH BG, proposta
que deverá ser levada à diretoria. Sra. Jaqueline Guerreiro levantou a necessidade de se
definir o que é Educação Ambiental para o subcomitê e a necessidade de se observar a
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demanda reprimida existente na CTEM. O Sr. José Miguel pontuou a necessidade de um
levantamento dos recursos que serão aplicados em educação ambiental pelos municípios
pertencentes a região de abrangência do subcomitê oeste, sendo em seguida explicado
pelo Sr. Carlos Rogério que este levantamento está sendo elaborado através da LOA de
cada município que integra o subcomitê. Sr. José Miguel colocou que somente a pesquisa
em internet e documentos legais não é suficiente para que se tenham estes dados. Sra.
Jaqueline Guerreiro coloca que é necessário levar proposta ao comitê para que sejam
criados GTs de educação ambiental em todos os subcomitês e quando a nova CTEM for
criada, serão indicados representantes destes GTs para compor esta câmara técnica. A
Sra. Maria Augusta informou que não foi notificada até então que a CTEM deixou de
existir. Item 3- Sr. Carlos Silva iniciou a explicação sobre o processo eleitoral e das
alterações no RI sobre este tema esclarecendo algumas dúvidas dos presentes. Em
seguida, foram feitas as indicações dos representantes da Comissão Eleitoral, não tendo
sido indicados outros, sendo os seguintes membros: Prefeitura de Magé (Poder Público) –
Maria Aparecida, OMA BRASIL (Sociedade Civil) – Jaqueline Guerreiro e COOPAGE
(Usuário) – Antonio Linhares. Item 4- O Sr. Helan Nogueira colocou que o representante
do subcomitê Oeste na diretoria não tem participado das reuniões por estar envolvido
com outros afazeres e o subcomitê estava sendo prejudicado, por isso o Sr. José Miguel
tem participado das reuniões de diretoria do CBH BG de maneira informal, visto que é de
segmento diverso ao do representante oficial, até que seja indicado um novo
representante pela ocasião das eleições. Item 5- A Sra. Amanda Braga explicou que em
reunião plenária do CBH BG ficou definido que o recurso do macroprograma resíduos
sólidos, drenagem e água não será solicitado na 7ª parcela pois não haveria tempo hábil
para se discutir o assunto, por isso este recurso será solicitado em parcela posterior. O Sr.
José Paulo propôs que quando o tema for discutido seja chamada a Rio Águas para
explanar o que tem sido feito na área de drenagem, visto que os municípios têm
problemas de enchentes com frequência. O Sr. José Miguel lembrou que este assunto não
é atividade em que o subcomitê seja responsável a não ser que isso afete os recursos
hídricos. O Sr. Yoshiharu Saito sugeriu que em uma próxima reunião sejam convidados
representantes das prefeituras para explanarem sobre os projetos existentes nestas
áreas. A reunião foi então encerrada sem mais nada a acrescentar.
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Encaminhamentos:
1 - Levar proposta de criação de câmara técnica de saneamento para diretoria.
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Helan N. da Silva
Coordenador Subcomitê Oeste
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LISTA DE PRESENÇA:
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Maria Tereza de Gouveia – CRBio

80

Yoshiharu Saito- Prefeitura de Belford Roxo

81

Antonio Cardoso Guedes / Maria da Silveira Lobo- Viva Cosme Velho

82

José Paulo Soares – OMA Brasil

83

Yurhii Steivnetz Budzynkz/ André Luiz dos Santos- FONASC

84

Adilson Gonçalves- ACAMPAR-RJ

85

Clêmio Sampaio/ Vera de Fátima Martins- ADEFIMPA –RJ

86

Helan Nogueira da Silva- Trama Ecológica

87

Rejani F. dos Santos – Rede CCAP

88

José Miguel da Silva- ECOCIDADE

89

Romero Alves – PROFEC

90

Markus Budzynkz – APEDEMA

91

Alessandro Zelesco – FRERJ

92

Antonio Linhares Sobrinho – COOPAGE –Magé

93

Ricardo W. Sampaio - Prefeitura Municipal de Mesquita

94

Jacqueline Guerreiro – OMA Brasil

95

Maria Augusta – Rio Ambiental
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AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:

97

José Leonídio Madureira de Sousa Santos _ FIOCRUZ

98

Mayná Morais -CEDAE
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