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Ata da IV REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

Aos 27 dias do mês de julho de 2012, às 14hs, o Subcomitê da Região 2 

Hidrográfica do Sistema Lagunar de Jacarepaguá deu inicio a 4ª Reunião 3 

Ordinária, realizada na Câmara Comunitária da Barra, localizada na Av. 4 

Marechal Henrique Lott, 135 – Parque das Rosas, Barra da Tijuca – RJ, com 5 

a presença dos membros do Subcomitê, conforme relação a seguir: Usuário: 6 

CEDAE – Alexandre Oliveira Pereira; Acija – Robert Barbosa; Acir 7 

Transoeste – Alexandre F. Fonte; RJ Refresco – Marcelo Gualter de 8 

Alvarenga; Chalanas – Daniel Araújo; Socima – Marta Tremper. Sociedade 9 

Civil: ABES/Rio – Ana Hafran; ONG Alto Astral – Valessa Gomes; Instituto 10 

Terra Azul – Marcos Sant’Anna; AMAR – Cláudio Torres Carvalho; AMASCO 11 

– Marlene Parente; Rio Ambiental – Maria Augusta Ferreira Miguel; Sentinela 12 

Ambiental –David Ribeiro; ASSAPE – Marilia Cavalcanti, Câmara 13 

Comunitária da Barra -  David Man Wai Zee.  Governo: INEA – Lívia 14 

Soalheiro; Fundação Parques e Jardins – Luiza Laera; Bosque da Barra – 15 

Eliana Zannini Ayres; SMAC – Suzana Cláudia; Fundação Rio Águas –Daniel 16 

Rienda. Convidados:  AMN – Elisa Friciello; CCBT - Pedro Paulo da Poian; 17 

CLIP – Kátia Vallado; Nova Terra – Carlos Jamel; CBH-BG Diretoria – 18 

Alexandre Braga; CEA/SMAC- Maria Josefa Restum; Secretaria Executiva 19 

Provisória: Pomy Yara Romancini Meirelles e Ingrid Ribeiro; 20 

ECOMARAPENDI: Cynthia Souza.  A 4º reunião teve a seguinte pauta 21 

programada: 1 - Apresentação do Termo de Referencia do Sistema de 22 

Informação Geográfica para o Comitê da Baía de Guanabara com foco para a 23 

região do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.  (Representante 24 

da Empresa Nova Terra). 2 - Regimento Interno do Comitê da Baía de 25 

Guanabara (Representante do GEÁGUA/INEA). 3 - Aprovação da ATA da 26 

reunião plenária de 25/05. 4 - Apresentação de novos membros do Poder 27 

Público Federal e Poder Público Municipal. 5 - Acompanhamento do 28 

andamento dos Grupos de Trabalho.  6 - Assuntos Gerais: Informação quanto 29 

à palestra da Gerente de gestão de Unidades de Conservação da SMAC (dia 30 

03/08); Informação quanto à visita as Obras do Metro (dia 17/08); Outros 31 

informes. Com a palavra a Coordenadora do Subcomitê dos Sistemas 32 

Lagunares de Jacarepaguá Sr.ª Suzana Cláudia Monteiro de Barros, por 33 

solicitação dos palestrantes que estão a caminho da reunião,  sugeriu a 34 

inversão da pauta iniciando a reunião com o item 3 – Aprovação da Ata da 35 

reunião plenária do dia 25/05/2012. Todos aprovaram a sugestão e em 36 

seguida a Ata foi aprovada por unanimidade. Item 4 da pauta:  Apresentação 37 

de novos membros Poder Público Federal e Poder Público Municipal. A Sr.ª 38 

Suzana apresentou para todos os presentes os novos membros 39 
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representantes do Poder Público no Subcomitê: Fundação Parques e Jardins 40 

da Prefeitura do Rio de Janeiro - Sr.ª Luiza Laera e FIOCRUZ – Sr.º Paulo 41 

Rubens Barrocas. Item 5 da pauta: Acompanhamento do andamento dos 42 

Grupos de Trabalho. Grupo de trabalho do sistema hidroviário. A Srª Marília 43 

Cavalcanti informou que o GT Sistema Hidroviário identificou como um 44 

grande entrave a falta de comunicação entre os órgãos e sugeriu convidar 45 

para participar das reuniões a secretaria de transporte da prefeitura e OAB. A 46 

Sr.ª Suzana  sugeriu que fosse elaborado uma justificativa e um cronograma 47 

de reuniões do GT  para enviar juntamente com o  convite solicitando a 48 

participação das instituições no grupo de trabalho. O Sr. Marcos disse que o 49 

objetivo do grupo tem que estar claro, a grande questão é que esses projetos 50 

estão avançando e se questiona qual é o papel dos subcomitês, e também 51 

quais são os limites de funcionamento do grupo de trabalho, e sugeriu uma 52 

oficina para uma reflexão do papel do comitê e do subcomites, com o objetivo 53 

de facilitar e melhorar o funcionamento do subcomitê. Sr. Marcos disse 54 

também que o plano de trabalho básico do GT do Sistema Hidroviário está 55 

estruturado em três linhas de ação: 1 – Diagnóstico; 2 – Proposições e 3 – 56 

Acompanhamento. Disse que é muito importante o mapeamento das ações 57 

que estão sendo feitas e acompanhar essas ações e também propor 58 

soluções com base no diagnóstico e sugeriu que as instituições fossem 59 

convidadas para apresentar para o subcomitê os projetos com influência na 60 

região. O Sr. David Zee propôs que seja elaborado um projeto para a 61 

realização do diagnóstico do cenário atual da questão hidroviária dos 62 

sistemas lagunares, e posteriormente seja contratada uma empresa para 63 

executar o projeto aprovado pelo Subcomitê. O Sr. Marcos disse que é muito 64 

importante a realização de uma oficina ou workshop com o objetivo de 65 

mapear as instituições que estão realizando intervenções na região e a partir 66 

disso, propor as contribuições do Subcomitê. O Sr. Robert Barboza disse que 67 

realizou um grande seminário sobre sustentabilidade em Jacarepaguá e se 68 

colocou a disposição para levar as demandas do subcomitê para a comissão 69 

de meio ambiente e saneamento da Assembleia Legislativa do Rio de 70 

Janeiro. A Sra. Marília disse que com o apoio da coordenação do Subcomitês 71 

irá entrar em contato com a Secretária de Transporte da cidade do Rio de 72 

Janeiro e solicitar informações sobre os projetos que estão sendo realizados 73 

pelo órgão. O Sr. Marcos disse que em seu ponto de vista existem dois 74 

momentos importantes para ser trabalhado no subcomitê, o primeiro deles 75 

seria a realização de uma oficina interna com os membros do subcomitê para 76 

a sua organização, discutindo metas, objetivos e estabelecer procedimentos 77 

para os encaminhamentos das demandas. Após alguns debates ficou 78 

definida a data de 14 de setembro de 2012 para a realização do workshop, 79 
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sendo aprovado por todos. Item 1 da pauta: Apresentação do Termo de 80 

Referencia do Sistema de Informação Geográfica para o Comitê da Baía de 81 

Guanabara com foco para a região do Subcomitê do Sistema Lagunar de 82 

Jacarepaguá. Com a palavra o Sr. Carlos Jamel, representante da empresa 83 

Nova Terra, disse que a proposta foi realizada para o Comitê pela primeira 84 

vez há quatro anos atrás, e nessa gestão foi aprovada a execução do projeto. 85 

Disse que muita informação, mas que a mesma se perde, e que com o 86 

aprofundamento nas discussões das problemáticas em nível de sub-regiões 87 

hidrográficas e para que de fato a gestão possa ser realizada, a informação 88 

tem que estar disponível para todos em um nível sistêmico. Esclareceu que o 89 

projeto está estruturado em aquisição de dados, sistemas geográficos focado 90 

em diversos tipos de gestão, mas principalmente em gestão de recursos 91 

hídricos com o objetivo de prover o comitê de um sistema de gestão, 92 

compartilhando dados, mas com independência das informações, sendo o 93 

foco principal a gestão do comitê. Destacou, que a primeira fase do projeto 94 

prevê uma base cartográfica inicial, contendo a rede hidrográfica, as divisões 95 

políticas além de alguns planos de informação, que serão formulados nas 96 

oficinas com os membros do Comitê. Disse também, que foi solicitada pela 97 

Diretoria a criação e disponibilização de um site para o Comitê, esse produto 98 

não estava no projeto inicial, mas já foi incorporado ao projeto. O Sr. Marcos 99 

parabenizou o Sr. Jamel pela apresentação, e disse que gostaria de realizar 100 

algumas reflexões, e como membro do CERHI, sabe a dificuldade que é 101 

levantar a informação e processar a informação no tempo necessário para 102 

ser disponibilizada, e quando se fala em Comitê da Baía de Guanabara, não 103 

se deve enxergar um comitê, mas sim seis subcomitês, e gostaria de 104 

questionar sobre como a informação irá chegar até os subcomitês, e informou 105 

que foi discutido na CTIG do CERHI, que gestão está em vários níveis, 106 

gestão que tem a ver com órgão ambiental de nível macro, a de projeto, e a 107 

outra gestão, que é a gestão participativa na bacia hidrográfica, e disse que 108 

hoje no subcomitê precisam de uma ferramenta de gestão participativa, pois 109 

se entidades não forem mobilizadas, o comitê pode acabar morrendo. 110 

Ressaltou que a estrutura seja descentralizada com ênfase nos subcomitê. A 111 

Sr.ª Suzana disse que tem dúvidas em relação sobre a atualização de dados, 112 

dando como exemplo as informações sobre as ligações prediais  na rede da 113 

CEDAE, que seria uma informação importante para  os  membros do 114 

subcomitê e questionou sobre o acesso às informações do SIG, qual a  forma 115 

de disponibilização das mesmas. O Sr. Carlos Jamel explicou que é 116 

fundamental a participação dos subcomitês no processo e principalmente 117 

alimentando o sistema com informações fundamentais para o processo e 118 

salientou que a transparência da informação interessa principalmente à 119 
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sociedade e disse também que todos poderão ter acesso às informações do 120 

SIG. Após alguns debates sobre o SIG a coordenadora do subcomitê 121 

agradeceu a presença do representante da empresa Nova Terra, Sr. Carlos 122 

Jamel. Item 2 da pauta: Regimento Interno do Comitê da Baía de Guanabara 123 

(Representante do GEÁGUA/INEA). Com a palavra a Sr.ª Suzana propôs ao 124 

plenário, que por motivo do adiantado da hora e assim o baixo quorum, o 125 

assunto seja abordado na próxima reunião da plenária do Subcomites, no dia 126 

28 de setembro. Todos aprovaram a sugestão. Com a palavra a 127 

coordenadora do Subcomitê Sr.ª Suzana Cláudia deu por encerrada a 128 

reunião e lavrou a presente ATA. ATA a ser aprovada em 28/9/2012 na 129 

próxima reunião plenária, que será realizada, no Clube do Condomínio 130 

Mundo Novo , às 14:00h.  Suzana Claudia Monteiro de Barros (Diretora 131 

Geral).  132 


