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Comitê da Região Hidrográfica da Baia de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de 
Maricá e de Jacarepaguá/ Coordenação pró-formação do Subcomitê do Sistema 

Lagunar de Jacarepaguá. 

 
ATA do Fórum Eleitoral do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. 
 
Aos 21 dias do mês de outubro de 2011, às 14hs, a Coordenação pró-formação do 
Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, por delegação do Comitê da Baía de 
Guanabara, deu inicio ao Fórum Eleitoral para constituição do Subcomitê do Sistema 
Lagunar de Jacarepaguá, realizado na sede da CEDAE, localizada na Avenida Ayrton 
Senna, Barra da Tijuca, tendo como previsão de pauta os seguintes assuntos: 
1. Abertura da reunião pelo Sr. Alexandre De Bonis, representando o Diretor Geral do 
Comitê da Baía de Guanabara, Carlos Alberto Muniz, apresentando o histórico de 
mobilização do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá; 
2. Apresentação pela Sra. Suzana Claudia Monteiro de Barros, representante da SMAC 
na Coordenação pró-formação do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá da 
fundamentação legal para a criação do Comitê da BG e dos subcomitês, cronologia do 
processo eleitoral, instituições inscritas em cada segmento e metodologia de escolha 
dos membros titulares e suplentes, além do Coordenador de cada Setor, composição 
da Diretoria Colegiada e escolha da Coordenação, Sub Coordenação e Secretaria 
Executiva;  
3. Fórum, propriamente dito: Segmento Usuários de Água: sete (7) representantes 
titulares e respectivos suplentes. Uma vez que Edital estabelece a seguinte 
composição para os diferentes setores dos usuários de água: a) Um (1) representante 
do setor de saneamento; b) Dois (2) representantes do setor de indústria, geração de 
energia, extração mineral; c) Dois (2) representantes do setor de comércio e serviços e  
d) Dois (2) representantes do setor de irrigação, agropecuária, pesca, turismo, lazer e 
outros usos não consuntivos, e tendo em vista que não havia nenhum representante do 
setor de indústria, geração de energia, extração, mineral, e vários inscritos nos usos 
não consuntivos, os usuários estabeleceram que o ultimo segmento  “d)” ficaria com 
mais uma vaga, proveniente do segmento “b)”. Foi o seguinte o resultado deste 
segmento: Titulares: CEDAE, ACIJA, CHALANAS, APREBAN, ACIBARRA, ADEMI, 
SOCIMA. Suplentes: ACIR, APELABATA, ECOGOLF, APESBAGUA, MARINA BARRA 
CLUBE, RJ EFRESCOS, sob a coordenação da ACIBARRA.  

Segmento Sociedade Civil: composição do segmento das Organizações da Sociedade 
Civil sendo sete (7) titulares e respectivos suplentes, com o seguinte o resultado: 
Titular: ABES, CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA, LAGOA VIVA, TERRA AZUL, 
AMABARRA, SENTINELA AMBIENTAL, RIOAMBIENTAL e Suplentes: ALTO ASTRAL, 
QPRAIA, sob a coordenação da CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA. 

Segmento Poder Público: Sete (7) representantes titulares e respectivos suplentes. As 
vagas do Poder Público Federal, Estadual e Municipal, conforme definido no edital:a) 3 
(três) representante do Poder Público Municipal; b) 3 (três) representante do Poder 
Público Estadual  e c) 1 (um) representante do Poder Público Federal. As 3 (três) vagas 
do Poder Público Municipal foram todas preenchidas ficando dispostas da seguinte 
forma: Titulares SMAC, Bosque da Barra e Subprefeitura da Barra e Suplentes Rio  
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Águas, Parque Chico Mendes e Secretaria de Esporte e Lazer, sob a Coordenação da 
SMAC. O Poder Publico Estadual indicou o INEA, que ficou com a vaga de Titular e 
Poder Publico Federal não indicou representante. (5) Ao final da reunião dos três 
setores foi divulgado o resultado final do fórum e da escolha de Coordenadores de 
cada segmento, que constituíram a Diretoria Colegiada. Foi acordado entre a Diretoria 
Colegiada que a SMAC ficaria com a Coordenação, a ACIBARRA com a Sub 
Coordenação e a CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA com a Secretaria Executiva. A 
plenária foi informada quanto ao resultado e que a homologação da eleição será no dia 
25 de novembro em reunião plenária do Comitê da BG. As instituições que estiverem 
aptas a preencherem as vagas restantes poderão se inscrever após a referida 
homologação.  

Nada mais havendo a tratar, a Coordenação pró-formação do Subcomitê do Sistema 
Lagunar de Jacarepaguá deu por encerrada a reunião suspendendo os trabalhos pelo 
tempo necessário para a lavratura desta ata, que foi lida e, achada conforme, aprovada 
por todos os presentes. 
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