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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA BARRA E 1 

JACAREPAGUÁ. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia doze do mês de abril de 2019 às 2 

09:40h no auditório da OAB Barra situado à Avenida das Américas, n° 3.959 – Barra da 3 

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, deu-se início à reunião em tela com a seguinte pauta: 1. 4 

Apresentar e formalizar Carolina Vilhena na coordenação do SCLBJ como 5 

representante substituta de Gustavo Gorayeb na Acibarrinha (Associação Comercial 6 

da Barrinha); 2. Aprovação da indicação do Sr. Vladimir Fernandes, SMAC, como 7 

representante do poder público, como integrante da coordenação do SCLBJ; 3. 8 

Apresentação do projeto Unidades de Conservação nas Vargens de Sernambetiba; 4. 9 

Informações da reunião na AGENERSA ocorrida em 21/03/2019 e da reunião com o 10 

Ministério Público ocorrida em 05/04/2019 sobre saneamento na AP4; 5. Nomeação 11 

de representante oficial do SCLBJ na Câmara Técnica da Bacia Drenante às Lagoas 12 

Costeiras do CONSEMAC, conforme convite do seu coordenador, o Sr. Luiz Edmundo 13 

Andrade; 6. Andamento Projeto de Saneamento Subcomitê de Jacarepaguá: 14 

Atualização do Plano Municipal de Saneamento; 7. Andamento Projeto Fiocruz 15 

(saneamento Colônia Juliano Moreira) a ser submetido ao GT Fundrhi 8. Assuntos 16 

Gerais. A abertura foi feita pelo Marcos Lacerda, em função da saída do coordenador 17 

Gustavo Gorayeb. Foi submetido a proposta de inclusão dos itens: apresentação de 18 

FMP; indicação de representante para o ECOB; e foi feita inversão de pauta trazendo o 19 

item que trata sobre a reunião da AGENERSA para o ponto 3, e a apresentação do 20 

projeto de Unidades de Conservação passou para o item 4. 1. Apresentação da 21 

Carolina Vilhena. A nova coordenadora se apresentou, falando brevemente sobre sua 22 

experiência no setor público e se colocou a disposição para ajudar no que for 23 

necessário. Antes de dar continuidade ao item 2 da Pauta, foram apresentados os 24 

novos colaboradores da AGEVAP que darão suporte ao CBH BG, Carlos – especialista 25 

administrativo e Amanda – especialista em recursos hídricos. Marcos informou 26 

também que a CEDAE enviou ofício solicitando a substituição de seu representante, 27 

que antes era o Sr. Marcos Tadeu, passando agora para o Sr. Alexandre Pereira.  2. 28 

Aprovação da indicação do Sr. Vladimir Fernandes como representante do Poder 29 

Público. Foi apresentado como representante do poder público na coordenação do 30 

subcomitê. O Sr. Vladimir se apresentou, é geografo do município na secretaria do 31 

meio ambiente e tem grande experiência em áreas de proteção. 3. Informações da 32 

reunião na AGENERSA ocorrida em 21/03/2019 e da reunião com o Ministério 33 

Público ocorrida em 05/04/2019 sobre saneamento na AP4. A coordenadora Carolina 34 

fez um breve relato sobre a reunião ocorrida na AGENERSA, onde o Ministério Público 35 

Estadual e Federal reuniu todas as ações judiciais em curso face a CEDAE como 36 

obrigação de fazer, e então elaborou um documento indicando quais ações que a 37 

CEDAE deveria tomar. Foi feita uma reunião com a CEDAE pedindo um plano de 38 
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investimento. Então foi aberta uma consulta pública pela AGENERSA, sobre o plano de 39 

investimento da CEDAE para execução das ações na AP4. A Carolina informou que a 40 

data da audiência pública foi adiada e a nova data ainda não havia sido definida. Após 41 

a reunião com AGENERSA, foi feita uma reunião com Ministério Público para trazer 42 

opiniões e contribuições relacionados ao plano apresentado pela CEDAE. Diante disso, 43 

o Ministério Público se comprometeu a fazer um acordo judicial com a CEDAE 44 

considerando as sugestões feitas pelo SCLBJ, formalizando e estabelecendo 45 

cronograma físico financeiro para execução das ações. A Carolina esclareceu que 46 

durante a reunião com a AGENERSA ficou acordado que o documento com as 47 

sugestões do subcomitê deverá ser apresentado até a data da audiência pública. As 48 

contribuições do subcomitê para o documento deverão ser enviadas até o dia 49 

15/04/2019. 4. Apresentação do projeto Unidades de Conservação nas Vargens de 50 

Sernambetiba. O representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sr. 51 

Brasiliano Vito, fez a apresentação. O subcomitê se colocou à disposição para criar 52 

pressão para criação da UC, criando o encaminhamento para agendar uma reunião 53 

com o secretário de Meio Ambiente da Prefeitura. O Sr. Luiz Edmundo disse que está 54 

sendo elaborada uma manifestação a ser enviada ao secretário para agilizar a criação 55 

da UC e falou sobre a possibilidade de ser feita uma única manifestação, incluindo o 56 

subcomitê.  5. Apresentação sobre Faixa Marginal de Proteção. A apresentação foi 57 

realizada pelo professor da COPPE UFRJ José Paulo. 6. Nomeação de representante do 58 

SCLBJ na Câmara Técnica da Bacia Drenante às Lagoas Costeiras do CONSEMAC. Foi 59 

votado na reunião e decidido pela indicação da Verônica Beck (AMAF) como titular, 60 

Vera Chevalier (ECOMARAPENDI) 1ª suplente e Maria Augusta (RIO AMBIENTAL) 2ª 61 

suplente. 7. Indicação de representante para o ECOB. Marcos falou sobre o evento e 62 

organização de indicações. Maria Augusta fez a proposta de no futuro haver um rodízio 63 

entre as instituições para participar de eventos, com privilégios para instituições da 64 

sociedade civil. Foi indicada a participação da coordenadora Carolina. Caso a 65 

Acibarrinha possa custear a participação da Carolina no evento, o subcomitê fará a 66 

indicação de Sandra Beltrão (IEDHMA). 8. Andamento do projeto de saneamento do 67 

Subcomitê de Jacarepaguá. Marcos resgatou o histórico sobre o projeto e falou que 68 

foi iniciada a tratativa com a Rio Águas. Foi aprovado o recurso de 500 mil reais no 69 

comitê, entretanto o orçamento apresentado pela Rio Águas era em torno de 900 mil. 70 

Foi encaminhada carta a Rio Águas informando a necessidade de contrapartida e esta 71 

informou que a faria. Iniciou-se, então, a constituição da comissão de 72 

acompanhamento para análise do termo de cooperação a ser assinado entre AGEVAP 73 

e Rio Águas. Foi solicitado por carta a indicação de representantes das instituições que 74 

farão parte da comissão. O projeto de saneamento encontra-se em fase de 75 

constituição da comissão de acompanhamento. 9. Andamento Projeto FIOCRUZ. A 76 
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Ana Costa apresentou uma atualização sobre o projeto, informando que a AGEVAP 77 

está finalizando uma nota técnica sobre o projeto e adaptando para as exigências do 78 

GT Fundrhi. A CEDAE sugeriu que não haja avanço na aprovação do projeto sem um 79 

acordo antes com a Prefeitura. 10. Assuntos Gerais. Dia 28 de junho 09h às 17h - OAB 80 

Barra – seminário sobre saneamento. 05 de junho – moção na Câmara de Vereadores 81 

de pessoas do subcomitê. 82 

 83 

Encaminhamentos:  84 

1. Solicitar a Agenersa formalização da data prazo para envio da 85 

documentação e um novo cronograma; 86 

2. O comitê deverá agendar uma reunião com o Prefeito / Secretário de Meio 87 

Ambiente e entregar um ofício apoiando a criação da UC do Sertão Carioca;  88 

3. Convidar o MPF e INEA para apresentar o estágio da FMP da Lagoa de 89 

Jacarepaguá; 90 

4. Formalizar participantes da CT do Consemac através de ofício; 91 

5. Convidar Phytorestore para apresentação na próxima plenária; 92 

6. Criação de agenda de eventos do Comitê e postar no site; 93 

7. Convidar Frederico da Cedae para apresentar trabalho sobre abastecimento da 94 

Cidade; 95 

8. O representante do comitê na Rio Águas (José Paulo) irá solicitar e apresentar ao 96 

comitê o plano municipal de saneamento básico vigente; 97 

9. Criação de critérios para definição de participantes em eventos. 98 

 99 

Participantes: 100 

SMAC – Mario Cesar Souza Silva; Rio Ambiental – Maria Augusta Ferreira; BARRALERTA 101 

– Ana Lúcia Torres da Motta;  AMAF – Jorge da Costa Pinto e Verônica Beck; 102 

Ecomarapendi – Vera Chevalier; 57 ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil/RJ – 103 

Christianne Bernardo da Silva; IEDHMA – Sandra Beltrão; CEDAE – Alexandre Pereira; 104 

SMAC – Brasiliano Vito Fico; COPPE/UFRJ – José Paulo Azevedo; CEDAE – Leonardo 105 

Castro; CEDAE – Marcos Tadeu; AMAVAG – Renato Rocha; PHYTORESTORE – Paulo 106 

Futuro; CCBT – Luiz Edmundo; IEDHMA – Silvana Moreira; OAB Barra – Ana de Eggert; 107 

AMA-IL – Maria Lucia Mascarenhas; AMA-IL – Solange Faria; Gabinete Vereador 108 

Professor Lupparelli – Cynthia Souza; SMAC – Rosana Junqueira; Instituto Terrazul – 109 

Marcos Lacerda. 110 

 111 

 112 

Carolina Vilhena 113 

Coordenadora do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 114 


