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Ata da Terceira Reunião Ordinária do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e 
dos Sistemas Lagunares de Marica e de Jacarepaguá 
 
Dia 8 de agosto de 2006 às 14,00 horas 
 
Local:  Instituto Baía de Guanabara – Alameda São Boaventura 770, Fonseca, Niterói, RJ. 
 
Presentes:  
 
Representantes da Sociedade Civil 
 

Instituição 
 

REPRESENTANTE 

ABES-RJ Carlos Alberto Branco Dias 
 

APEDEMA/RJ 
 

Elmo da Silva Amador 

CCOB 
 

Omar Serrano de Abreu 

IBG 
 

Dora Hees de Negreiros 

   SOS LAGOA   
Suplente 

Evaristo Xavier Leite 

 
Instituição 

 

 
REPRESENTANTE 

Convidado 
Fórum de MA de 
Nova Iguaçu 

 
Sebastião F.Raulino 

 
Representantes de Usuários da Água: 
 

Instituição 
 

Nome 
 

Águas de 
Niterói 

Claudia Barros 

CEDAE Jorge Luiz Marinho Muniz 

FIRJAN Luiz Caetano Alves 

SCHINCARIOL William Delatorre 

Laboratórios  
B.Braun S.A. 

Flavia Tatiana F.Ferreira 

 
Instituição 

 
REPRESENTANTE 

Convidado 
CEDAE Roberto de Alcântara Santos 

 
Representantes do Poder Público: 
 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Nome 

Cachoeiras de 
Macacu 

Jamerson Jacintho de 
Carvalho 

      suplente 
 

Luiz Carlos Freitas Fonseca 

ITABORAI Paulo Roberto de Toledo 

SÃO GONÇALO  
 

       suplente Claudia Ribeiro Barbosa 
 

PREFEITURAS 
SUPLENTES 

Nome 
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GUAPIMIRIM  
Mauricio Abreu 

  
 

GOVERNO 
ESTADUAL 

Nome 

 
SEMADUR 

 

CONVIDADOS  
 

SERLA Ana Maria de Campos 
Pacheco 
 

GOVERNO 
FEDERAL 

Nome 

IBAMA Breno Herrera 
 

 
Justificaram a ausência: 
 
Antônia Mônica Veras Batista, suplente do representante da SEMADUR e Luiz Carlos Rodrigues 
suplente do IBG. 
 
Assuntos discutidos: 
 
1 - O Presidente iniciou a reunião pedindo à Secretaria Executiva que lesse a ata da reunião anterior. 
Após a leitura, Omar Serrano pediu que fossem incorporadas ao texto, em assuntos gerais, a 
sugestão de que fossem solicitadas ao Presidente informações sobre a sua participação nas reuniões 
do COMPERJ, para que o Comitê possa  ter um acompanhamento do desenrolar do que vem sendo 
acordado e definido nesses encontros. 
 

2 – Relatório das atividades das CT Institucional e Legal 

Na ausência do presidente da CT, Luiz Carlos Rodrigues que se encontra no Espírito Santo 
representando o Comitê no Fórum Nacional de Comitês de Bacias, Claudia Barros relatou as 
atividades da CT que se concentraram na revisão do Regimento Interno e na organização dos  6 sub- 
comitês. Em cada um deles deverá ser formada uma Comissão pró sub-comitê de bacia, sendo 
responsáveis pela organização os seguintes: 

Sistema Lagunar de Marica – Evaristo, Luiz Carlos e Omar; 

Itaipu e Piratininga – Evaristo, Omar e Claudia; 

Lagoa Rodrigo de Freitas – Luiz Carlos; 

Sistema Lagunar de Jacarepaguá – Luiz Carlos e  Danilo 

Leste da Guanabara – Dora e Luiz Caetano 

Oeste da Guanabara – Antônio Aragão   

Os estágios de organização desses seis sub-comitês são diferentes e o Luiz Caetano prontificou-se a 
ajudar, através das FIRJAN,  na mobilização dos empresários em cada um deles.  

O do Sistema Lagunar de Jacarepaguá terá a primeira reunião no próximo dia 16. A primeira  do 
Leste da Guanabara será marcada em breve. 

 

3 – Relatório das atividades da Câmara Técnica de Gestão 

Dr. Elmo Amador, presidente da CT disse que as atividades se concentraram na discussão sobre a 
localização do COMPERJ.  

Citou um documento aprovado pela CT e que irá entregar, em versão final, à secretaria executiva 
para que seja distribuído aos membros do Comitê. Adiantou que a CT posicionou-se contrária à 
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localização do empreendimento, e alguns dos membros presentes disseram não ter havido consenso 
em alguns dos itens abordados no documento.   

Continuando,  disse  que há varias questões que precisam ser melhor discutidas, tanto de ordem 
hidrológica, como a escassez de água na região  e a micro-localização do empreendimento, logo à  
montante da captação de água de Imunana.  

Dr. Elmo Amador declarou que não se sentiu contemplado, como presidente da CT e protestou contra 
o fato do documento sobre o COMPERJ  não ter sido votado. A Secretária Executiva explicou que 
segundo o Regimento Interno (Art. 14 & 4º) os documentos a serem  discutidos devem ser enviados 
com antecedência para apreciação de todos os membros do Comitê. Tão logo receba a versão 
definitiva do documento encaminhará para a apreciação de todos. 

 

4 - COMPERJ 

Breno Herrera do IBAMA citou um documento produzido pelo Conselho Gestor da APA de Guapi-
Mirim que se definiu contrário à implementação do COMPERJ naquela localização. 

Omar Serrano mostrou sua preocupação também com os efeitos de um empreendimento de tal porte 
sobre o sistema viário, que abrangeria o Sistema Intermodal, - falou sobre a reativação da ferrovia, da 
necessidade de duplicação da Rodovia Manilha-Magé, assim como de moradias, trabalho local, e a 
sobreposição com o Pólo Industrial de Guaxindiba e os dois condomínios industriais de Itaboraí.   

Jorge Muniz sugeriu que o Comitê convide um representante da Petrobras para dar explicações sobre 
as questões levantadas e houve a concordância de todos.  O presidente, Paulo Toledo,  ficou 
encarregado do convite, em princípio, para o próximo dia 22. Luiz Césio ofereceu o auditório da 
FIRJAN para a realização do evento.  

Foi citada uma Comissão Estadual de acompanhamento da instalação do COMPERJ, liderada pela 
SEINPE. Claudia Barros sugeriu que o presidente consiga uma representação do Comitê nesta 
Comissão. Foi observado que a Comissão não tem representantes dos municípios, que assim estão 
excluídos das discussões. 

O presidente, Paulo Toledo informou que já houve vários encontros entre o Gerente do 
Empreendimento da Petrobras – Abdo Gavinho e a prefeitura de Itaboraí. 

 

5 – ASSUNTOS GERAIS 

• Foi constituído o Fórum Fluminense de Comitês de Bacias com a participação dos 
seguintes:Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares 
de Marica e Jacarepaguá; Comitê Lagos São João; Comitê Guandu e Comitê do Piabanha. 

• Claudia Barros informou que Luiz Carlos Rodrigues está representando o Comitê no Fórum 
Nacional de Comitês de Bacias que está sendo realizado em Vila Velha, Espírito Santo. 

• O presidente,  Paulo Toledo, citou a Agencia de Desenvolvimento Intermunicipal que está 
sendo constituída entre os municípios do Leste da Guanabara. 

• A Secretária Executiva enviará a todos o convite para a reunião com o representante da 
Petrobras, que em princípio será no dia 22 próximo no auditório da FIRJAN em Niterói. 

6 – Próxima reunião ordinária em  29 de novembro de 2006. 

 

                       Em 9 de agosto de 2006 

 

                        Dora Hees de Negreiros 
                           Secretária Executiva 
 
 
 


