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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 
LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL. No dia vinte e 
quatro do mês de julho de dois mil e vinte por videoconferência, deu-se início a 
reunião às 10:00h com a seguinte pauta: 1. Aprovação do Calendário de 

Reuniões para 2020; 2. Aprovação Plano de Trabalho 2020/2021; 3. 

Atualização Macroprogramas; 4. Reorganização dos GTs 

Macroprogramas; 5. Instalação GT Macroprogramas - Drenagem e 

Resíduos Sólidos. 

O Sr. Marcos Lacerda inicia a reunião saudando os membros e tratando sobre 
assunto do novo calendário do subcomitê e suas reuniões futuras reuniões, 
mantendo a reunião do dia 14 de agosto de 2020 e deliberando 
encaminhamento para iniciar a manifestação de interesse a compor os GTs do 
CBH-BG pelos novos membros eleitos. O e-mail para recebimento das 
manifestações de interesse deverá ser enviado no dia 31 de julho de 2020 pela 
secretaria executiva. Também propôs assim nova data de reunião 
extraordinária dia 10 de agosto, com pauta de escolha dos GTs e formação da 
sua coordenação e mais outras reuniões nos dias 02 de outubro e 13 de 
novembro de 2020. Foram ainda Discutidas previsões para o dimensionamento 
das ações do GT de resíduos e drenagem, iniciando a discussão sobre os 
valores dos seus projetos, avaliando que a formação do GT é necessária para 
as deliberações dos projetos do Macroprograma de Resíduos e Drenagem. Foi 
levantada a possibilidade de não criação de novo GT de resíduos e drenagem 
pela Sra. Silvana Moreira, propondo que as discussões sejam levadas também 
para o grupo de discussões de saneamento, e assim ,portanto, sendo 
considerada a possibilidade de fusão dos GTs pelos membros do Subcomitê. A 
Sra. Vera Chevalier sugeriu fazer o convite à COMLURB e SMAC para 
composição do novo GT de resíduos e Drenagem ou à fusão proposta a ser 
deliberada no dia 10 de agosto de 2020. O Sr. Marcos Lacerda conduziu para o 
próximo item de pauta, a tratar da proposta de plano de trabalho para a nova 
gestão do subcomitê no período de 2020 a 2021. Ressaltou a necessidade da 
integração das políticas públicas nas ações do subcomitê e Comitê de bacia e 
do fortalecimento das discussões no subcomitê acompanhando esta integração 
de ações entre os atores, abrindo a palavra para os Senhores Vladimir 
Fernandes e Daniel Moraleida complementarem com contribuições sobre o 
assunto de integração da sociedade com o poder público, contemplando os 
Planos existentes no território do subcomitê. O Sr. Marcos levantou a 
possibilidade de realização de lives com os gestores dos planos existentes na 
região do Subcomitê do sistema lagunar, buscando a integração com a 
temática de recursos hídricos, caso os pontos relacionados não estejam sendo 
aprofundados, realizando uma abordagem da situação dos planos e seu 
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aprofundamento no tema da recursos hídricos. Prosseguindo para o item 2 do 
Plano de trabalho do subcomitê, se tratando do eixo de áreas protegidas, o Sr. 
Marcos Lacerda passou a palavra para a Sra. Vera Chevalier para atualizar 
como está a situação das ações relacionadas a áreas protegidas, ressaltando 
assim a nova área a ser integrada no Parque Nacional Chico Mendes. A Sra. 
Christiane Bernardo complementou que há necessidade de melhor 
representação do subcomitê nas discussões das Unidades de conservação no 
território, nos seus conselhos e no mosaico Carioca. O Sr. Vladimir Fernandes 
complementou que as unidades de conservação são extremamente 
importantes para preservação da quantidade e qualidade de águas no território 
do subcomitê e interagir com as ações da prefeitura, que realizaria um corredor 
ecológico no Parque Nacional Chico Mendes e Parque Marapendi de forma 
sinérgica com as ações  do subcomitê, que atualmente busca ações de 
melhorias ambientais no Canal das Taxas com edital em andamento. Propondo 
assim o alinhamento das propostas, em acordo com à ampliação do Parque 
Nacional Chico Mendes. Os membros assim consideram a possibilidade de 
reunião com os conselhos dos parques Marapendi e Chico Mendes com 
participação do Subcomitê, se manifestando oficialmente inclinado a realizar 
reunião de alinhamento, virtual, com os conselhos. O Sr. Vladimir ressalta que 
o Conselho do Parque Chico Mendes deve definir data para a reunião de 
alinhamento. Todos os membros concordaram com esta decisão. O Sr. Marcos 
Lacerda buscou esclarecimentos sobre as entrevistas e oficinas da atualização 
do Plano de Bacia do CBH-BG para alinhamento com o cronograma de 
reuniões dos subcomitês e criação da lista de indicados a serem entrevistados 
para o território do subcomitê. A Sr. Amanda Braga, técnica da secretaria 
executiva, atualizou os membros presentes a respeito do andamento das 
entrevistas previstas. Portanto os membros discutiram e concordaram na 
substituição do Sr. Mario Moscatelli pelo Sr. Donato Velloso para compor os 
atores indicados como representantes para oficina do Subcomitê e que para 
entrevista da atualização do Plano de Bacia, seria a Sra. Verônica Beck, como 
representante do Subcomitê e também concordando em realizar as entrevistas 
a partir do dia 17 de agosto de 2020 como sugerido pela RHA, empresa 
contratada para realização da atualização do Plano de Bacia do CBH-BG. O Sr. 
Marcos seguiu com os itens do Plano de trabalho, apresentando o eixo de 
recursos hídricos, ressaltando as discussões sobre outorgas do transporte 
hidroviário, ações de dragagens nas lagoas e usos prioritários no sistema 
lagunar. Para o eixo de saneamento lembrou do acordo firmado com o 
município e Rio águas para atualização do Plano municipal de Saneamento 
Básico contemplando a universalização do saneamento  na Área de 
Planejamento 4 (AP4) e também do novo contexto iminente de concessão da 
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CEDAE e de que forma essas mudanças podem afetar a situação do 
subcomitê. O sexto item do Plano de trabalho apresentado foi referente a 
atualização dos macroprogramas e o Sr. Marcos Lacerda ressaltou que o plano 
de comunicação ainda está atrasado e necessita de andamento no seu 
processo de contratação pela secretaria executiva. A Sra. Christiane Bernardo 
complementou que os editais dos macroprogramas devem ser divulgados. O 
Sr. Marcos volta ao item de comunicação destacando que a participação da 
sociedade deve ser ampliada por esta ferramenta e que estas instâncias são 
representativas, ainda necessitando de muita mobilização, buscando a 
transparência e participação ampliada. O Sr. Marcos Jorge apresentou a sua 
necessidade de obter informações referentes aos estudos realizados pelo 
BNDES na modelagem de concessão da CEDAE sugerindo que estes dados 
devem ser contemplados nos diagnósticos do Plano de Bacia também. A Sra. 
Vera Chevalier destacou também que a discussão dos limites do subcomitê 
devem ser revistos, e que as ponderações devem ser conduzidas também pelo 
grupo. O item foi incluído e aprovado no Plano de Trabalho em sua versão final 
por todos os membros do subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. O 
Sr Marcos Lacerda relembrou a necessidade dos membros do subcomitê de 
prestarem suas contribuições ao relatório de territorialidade e também apontou 
a necessidade de contratação de um estagiário na área administrativa e na 
área técnica de recursos hídricos, considerando também um da área de 
comunicação e outro na área de educação, os membros do subcomitê 
concordaram com a proposta de perfil de estagiários. Paulo Rodriguez propôs 
apresentação do projeto das lagoas, na próxima reunião do subcomitê a ser 
aprovada pela coordenação. O Sr. Marcos Lacerda recebeu as aprovações dos 
encaminhamentos de forma unânime e encerrou a reunião. 

l 

Encaminhamentos: 

1. Calendário de reuniões do subcomitê aprovado para as datas de: 
 

10/08 - Reunião extraordinária para composição de GTs 
14/08 - Reunião ordinária do subcomitê 
02/10 - Reunião extraordinária do subcomitê 
13/11- Reunião ordinária do subcomitê 
 

2. A secretaria executiva enviará um email até 31/07 solicitando a 
manifestação de interesse da plenária do subcomitê para compor CTs e 
GTs 
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3. Será enviado quadro para composição dos GTs com coluna 
individualizada para os GTs de drenagem e resíduos e na reunião do dia 
10/08, será avaliada a possibilidade de fusão dos GTs drenagem e 
resíduos com saneamento. 

 
4. Vera fará o contato com os representantes da COMLURB e SMAC, e 

informará à secretaria executiva os contatos para convida-los a integrar 
GT resíduos e drenagem 

 
5. Aprofundar a estruturação de lives com relação ao item 1 do Plano de 

Trabalho - eixo de planejamento territorial. 
 

6. Vera, Christianne e Vladimir irão verificar como ingressar o Subcomitê 
de Jacarepaguá nos Conselhos de cada Unidade e Mosaico Carioca 

 
7. Enviar um ofício à SMAC informando que o Subcomitê está de acordo 

com proposta de fazer uma reunião virtual de alinhamento sobre a 
proposta de ampliação do PNM Chico Mendes, com a participação dos 
Conselhos do PNM Chico Mendes e do Mosaico Marapendi. 
Aproveitando para manifestar apoio à referida ampliação. 

 
8. Subcomitê tem preferência que as oficinas ocorram em na semana do 

dia 17/08. Amanda verificará possibilidade com RHA de realizar a oficina 
de Jacarepaguá, LRF e Oeste Rio na semana do dia 17/08 e realizar a 
oficina da porção Leste na semana anterior. 

 
9. Substituir na lista de atores indicados para oficina do plano de bacia o 

nome do Mario Moscatelli pelo Donato Veloso 
 

10. Enviar para nova plenária do subcomitê o TR e Termo de Cooperação 
assinado com Rio Águas para revisão do PMSB RJ 

 
11. As contribuições para o relatório de territorialidade deverão ser 

encaminhadas para um ponto focal do subcomitê, que organizará as 
sugestões e enviará para secretaria executiva até 07/08. 

 
12. Patrick fará uma sistematização do conteúdo dos produtos aprovados do 

plano de bacia 
 

Participantes:  

 
1. Daniel José Rienda Moraleida (Coordenador) 
2. Marcos F. Jorge 
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3. Marcos Sant'Anna Lacerda (Coordenador) 
4. Christianne Bernardo da Silva 
5. Vera Maria de Rossi Chevalier 
6. Silvana Di Lulio Moreira 
7. Antônio Pereira Monteiro 
8. Paulo Roberto Rodriguez 
9. Annelise Fernandez 
10. Leonardo A. Canto (Coordenador) 
11. Donato Velloso 
12. Carolina Martins Vilhena 
13. Heider D. Vieira 

 
 

_______________________________________ 

Marcos Sant’Anna Lacerda 
Coordenador do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
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