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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DA 1 

BARRA E JACARÉPAGUÁ – CBH - BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia 2 

dezesseis do mês de agosto de 2019 na Rua Conde D’Eu, n°100 - Barra da 3 

Tijuca, Rio de Janeiro/RJ deu-se início a reunião ás 14h00 com o seguinte 4 

assunto de pauta: 1. Aprovação de ata das reuniões ocorridas em 5 

12.04.2019 e 19.06.2019; 2. Atualização de informação dos Macroprogramas da 6 

5ª parcela: Monitoramento Qualiquantitativo, Apoio a Pesquisa e 7 

Infraestrutura Verde; 3. Apresentação dos Macroprogramas da 6ª parcela: 8 

Diagnóstico com auxílio de imagens de satélites das bacias da Região 9 

Hidrográfica da Baía de Guanabara e plano de comunicação; 4. Relato de 10 

Reunião com o secretário de Meio Ambiente sobre o PEU das Vargens; 5. 11 

Assuntos Gerais. 1. Aprovação de ata das reuniões ocorridas em 12 

12.04.2019 e 19.06.2019: A reunião foi iniciada pela sra. Carolina Vilhena, 13 

coordenadora do Subcomitê. Em seguida, disse que a ata do dia doze de abril já 14 

havia sido aprovada e a ata do dia dezenove de junho foi aprovada por 15 

nanimidade. 2. Atualização de informações dos macroprogramas da 5° 16 

parcela: Monitoramento quali-quantitativo, Apoio à pesquisa e 17 

Infraestrutura Verde: Sr. Marcos esclarece o que foi decidido na reunião 18 

de planejamento estratégico sobre o apoio à pesquisa nas seis sub- bacias 19 

pertencentes à Baía de Guanabara, sendo uma linha de pesquisa 20 

bibliográfica. Explicou que há outras linhas de pesquisa importantes: 21 

cadastros de outorga, pesquisa bibliográfica, de iniciação cientifica, pesquisa 22 

sobre cobrança e pesquisa dos atores governamentais envolvidos no sistema. 23 

A Sra. Amanda solicita o envio de considerações a respeito do plano de 24 

trabalho, pois na semana seguinte seria fechada a minuta do termo de 25 

referência. A Sra. Maria Augusta sugere um estudo sobre levantamento da 26 

situação atual da mensuração das taxas marginais. O Sr. Vladimir  inicia   a  27 

apresentação   sobre  Infraestrutura   Verde   explicando que focaram no 28 

Projeto de Requalificação Florestal, onde selecionaram uma área dentro do 29 

recorte para aportar esse recurso dentro do subprograma de recuperação 30 

florestal e associar essa ação com uma ação de prefeitura. Comentou que 31 
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essa recuperação tem como uma das propostas a retirada de plantas 32 

exóticas ao ambiente, como as leucenas. Explicou que é preciso associar com 33 

outras ações, principalmente com a de educação ambiental, pois no caso de 34 

retirada de plantas por mais que sejam exóticas faz-se necessário que a 35 

população entenda o processo e ajude. Foi dado como encaminhamento 36 

repassar ao Subcomitê o telefone da Sra. Marcia do GT de Educação Ambiental. 37 

Foi mostrado os pontos de monitoramento. A Sra. Maria Augusta questiona o 38 

porquê da transferência em tal área. O Sr. Brasiliano diz que em alguns pontos 39 

pensaram em alinhar a questão do enquadramento com a conservação. Marcos 40 

diz que está sendo trabalhado na direção do enquadramento dos rios e quando 41 

se olha para a Bacia como um todo é visto uma grande concentração em uma 42 

parte da bacia. Por isso transferido para a Lagoa da Tijuca. Questiona-se os 43 

técnicos da Agevap irão fazer uma revisão em todos esses pontos. Amanda diz 44 

que há essa possibilidade. 3. Apresentação dos Macroprogramas da 6ª 45 

parcela: Diagnóstico com auxílio de imagens de satélites das bacias da 46 

Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e plano de comunicação: Sra. 47 

Amanda inicia sua fala sobre a 6ª parcela. Comunicou que no dia treze passado 48 

houve a apresentação da ANA sobre o macroprograma de diagnóstico e explicou 49 

o que está sendo pensado no plano de Bacia. Sr. Marcos fala sobre ter unidade 50 

na fala da Missão do Comitê e disse que trouxe contextualizando que é integrar 51 

esforços. E explica o papel de governança do comitê e fala sobre a comunicação, 52 

mostrar que o comitê é um processo democrático e participativo traz detalhes 53 

sobre  o  plano  de  comunicação.  Convida  os  interessados  em entrar no  GT 54 

falarem com a sra. Amanda. Sr. Marcos esclarece sobre o recurso do PAP e 55 

CUTE e diz que ficou decidido entre os Macroprogramas apenas para 56 

Infraestrutura verde e pesquisa seu uso integral. Sr. Marcos fala sobre um evento 57 

múltiplo, onde tenha cultura, grande auditório, debates, para trazer informações 58 

sobre o que o comitê conseguiu realizar até hoje. 4- Relato de Reunião com o 59 

secretário de Meio Ambiente sobre o PEU das Vargens; não foi discutido pela 60 

falta dos convidados que apresentariam o conteúdo. 5. Assuntos Gerais: Sra. 61 

Amanda informou que o novo representante do subcomitê do grupo de 62 
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acompanhamento de Jacarepaguá que estão realizando as ações de atualização 63 

do plano de saneamento do Estado do Rio de Janeiro é o Sr. Claudino. Em 64 

seguida, O Sr. Marcos explicou sobre o andamento do plano de saneamento do 65 

Rio de Janeiro que foi discutido em uma reunião entre a diretoria Guandu, Baía 66 

de Guanabara e a Rio-águas. Ficou agendado para o dia vinte e seis de agosto 67 

uma reunião com a diretoria Guandu, Baía de Guanabara, Rio-águas e Nova 68 

Iguaçu. 69 

 70 

Encaminhamentos: 71 

1. Enviar para Amanda considerações a respeito do plano de trabalho que 72 

deveria ser entregue no dia 14, pois na semana seguinte será fechado as 73 

minutas e será necessário tais as considerações. 74 

2. Repassar  ao Subcomitê o conta toda Sra. Marcia, participante do 75 

Macroprograma de Educação Ambiental. 76 

3. Ficou agendado para o dia vinte e seis de agosto uma reunião com a 77 

diretoria Guandu, Baía de Guanabara, Rio-águas e Nova Iguaçu. 78 

  79 

Participantes: 80 

Maria Augusta Ferreira Miguel (Associação Rio Ambiental); Vera Maria de Rossi 81 

Chevalier (Ecomarapendi-Educação Socio Ambiental); Marcos Sant’anna 82 

Lacerda (Instituto Terra Azul); Alexandre Pereira (CEDAE); Leonardo 83 

Canto(CEDAE); Carolina Vilhena (ACIBARRINHA); Maria Zelia C. Dazzi. 84 

Convidados: 85 

Silvana Moreira (IEDMMA); Ursula Villaforte (Deshop); Ana Seroa (Barralerta); 86 

Brasiliano Vito (SMAC/Prefeitura); Daniel Rienda (Rio Águas); Leila Cristina 87 

Martins (Fiocruz); Emerson Rocha (Fiocruz Mata Atlântica); Marcio Leal (Cloud 88 
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Impact); Mario C. S. Silva (SMAC/GMFA-S); Maria Penna (Fiocruz Mata 89 

Atlântica); Christianne Bernardo (OAB Barra da Tijuca). 90 

 91 

Carolina Vilhena 92 

Coordenadora 93 


