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4 ATA DA XXIII REUNIÃO ORDINÁRIA

5 Aos 25 dias do mês de novembro de 2011, às 14hs, o Comitê da Baia de

6 Guanabara deu inicio a XXIII Reunião Ordinária, realizada na Sede de Federação

7 das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, localizada na Av. Graça Aranha, n? 01,

8 4° andar, Centro do Rio de Janeiro, com a presença dos membros do CBG,

9 conforme relação de presença que segue anexa a presente Ata, tendo como

10 previsão de pauta os seguintes assuntos: (1) Aprovação das atas de 26 de maio e

11 25 de agosto de 2011, (2) aprovação do calendário de reuniões do ano de 2012

12 (3), criação da comissão de acompanhamento da aplicação dos recursos do

13 comitê da Baía de Guanabara no PMSB dos municípios do comitê, (4)

14 Apresentação pelo INEA do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região

15 Hidrográfica da Baía de Guanabara (5) Aprovação da metodologia para criação da

16 entidade que funcionará como agência de bacia do comitê (6) Avaliação do

17 andamento dos trabalhos e composição das câmaras técnicas (7) Aprovação da

18 aquisição de bens para serem alocados nos sub comitês que tiverem sede (8)

19 Homologação dos subcomitês do Leste e do Sistema Lagunar de Jacarepaguá (9)

20 Deliberação sobre o processo eleitoral do Subcomitê do Sistema Lagunar da

21 Lagoa Rodrigo de Freitas (10) Comunicação sobre o XIII ENCOB e (11) Assuntos

22 Eventuais. O Diretor Geral, Dr. Carlos Alberto Muniz, como presidente da mesa

23 deu início à reunião. No primeiro item da pauta; a Sra. Flavia Lanari (APALMA

24 MARICÁ) questionou a ata da reunião do dia 25 do mês de maio, linha 24, na qual

25 se posicionou quanto à omissão sua fala em relação qualidade do ElA/RIMA do

26 COMPERJ, que se mostrou inconclusivo quanto aos impactos ambientais de tal

27 obra. Foi questionado também o fato do COMPERJ ter aumentado o número de

28 refinarias sem que respectivo ElA tenha sido refeito. Assunto submetido à votação

29 e aprovado por unanimidade a inclusão da fala da Sra. Flavia. No segundo item da

30 pauta o Diretor Geral do CBG, colocou em votação o calendário das reuniões do

31 ano de 2012, sendo as seguintes datas: dia 24 de fevereiro, 24 de maio, 30 de

32 agosto e 29 de novembro, sendo todas as reuniões com inicio em primeira

33 convocação às 14 horas. A Sra. Claudia Barros, da Águas de Niterói, questionou

34 se a quantidade de reuniões tem sido satisfatória e se não poderia reduzir o

35 espaço das reuniões. Em resposta o Diretor Geral, esclareceu que sempre que for



36 necessário serão convocadas reuniões extraordinárias. Em seqüência o Diretor

37 Geral passou a palavra ao Sr. Jaime Azulay, que deu prosseguimento ao terceiro

38 item da pauta, Comissão do PMS. A Sra. Gláucia Sampaio, doINEA, pediu a

39 palavra e informou que a instituição, o INEA, está preparando editais para a

40 elaboração dos planos municipais de saneamento, e que só serão executados

41 aqueles em que as prefeituras tenham firmado convênio com o INEA. A proposta é

42 que sejam aplicados recursos para os planos municipais de saneamento nos

43 municípios de Belford Roxo, Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim,

44 Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de

45 Meriti e Tanguá. O Diretor Geral consultou a plenária quanto à disponibilidade dos

46 seus membros para participar da comissão de acompanhamento. Inscreveram-se:

47 Jaime Azulay e a Sra. Glaucia Sampaio. O Diretor Geral propôs que a diretoria

48 articule junto às prefeituras soluções para a comissão, todos de acordo. Em

49 prosseguimento ao quarto ponto da pauta, o Sr Luiz Paulo, do INEA, apresentou a

50 metodologia de desenvolvimento do Plano Diretor de Recursos Hídricos Região

51 Hidrográfica da Baía de Guanabara e os resultados alcançados. Com uso da

52 palavra a Sra. Ninon Machado ressaltou a importância de atualização do plano de

53 gerenciamento de recursos hídricos, colocando sua preocupação com uma bacia

54 crítica, dependente da transposição do Guandu, e sugerindo uma visita ao Plano

55 de Bacia do Guandu, assim como solicitar apoio a Agência Nacional das Águas.

56 Com a palavra Sra. Dora Negreiros, em concordância com a palavra da Sra.

57 Ninon, enfatizou que o plano não abrangeu toda área do comitê de bacia e não foi

58 feito nos moldes dos planos existentes, sendo necessário sua atualização. A Sra.

59 Suzana Barros da SMAC esclareceu que quando o plano foi elaborado como

60 Plano Diretor de Recursos Hídricos e não era objetivo sua utilização como plano

61 de bacia do Comitê da BG, pois esse nem existia, sendo criado logo após a sua

62 finalização em 2005, foi acordado pelo órgão gestor de recursos hídricos sua

63 adotação como plano de bacia, uma vez que segue a itemização preconizada pela

64 Resolução do CNRH. Destacou que o plano requer atualização e incorporação

65 das áreas dos sistemas lagunares. Ressaltou ainda, que foram realizadas

66 audiências públicas, sendo enviadas cópias para todos os atores envolvidos,

67 inclusive os municípios de sua área de abrangência. Com a palavra o Sr Diretor

68 Geral esclareceu que está sendo apresentado o plano diretor, cumprindo uma

69 etapa da formalização do comitê e quanto ao aspecto inadequado do projeto salta

70 aos olhos a defasagem do plano quanto a sustentabilidade, finalizando, perguntou

71 à plenária se o assunto ficou esclarecido, sendo concordado por todos e passando

72 ao próximo item da pauta. Foi dada a palavra ao Sr. Alexandre De Bonis, que



73 discorreu como foi estabelecida a metodologia para criação da entidade que

74 funcionará como agência de bacia, e que as atividades começam em 25/11/2011 e

75 vão até 30/04/2012. Com a palavra a Sra. Ninon Machado fez uma observação de

76 que o tempo é muito curto para que a CTIL possa apreciar, e indicou a ABES Rio

77 para participar, caso haja disponibilidade. Com a palavra o Professor José Sertã,

78 agradece a referência, mas informa que no momento não pode se comprometer

79 mas estaria a disposição para esclarecimentos. O Diretor Geral submeteu o item à

80 votação propondo que a CTIL indique um membro para participar das etapas,

81 aprovado por unanimidade. Sexto item da pauta: avaliação do andamento dos

82 trabalhos e composição das câmaras técnicas que discorreram suas atividades,

83 sendo colocado o problema de paralisação das câmaras técnicas de Análise de

84 Projeto e Educação Ambienta!. Com a palavra a Sra. Beatriz, do Instistuto Walden,

85 fez uma observação de que não está recebendo as informações das reuniões das

86 câmaras. O Diretor Geral esclareceu que os e-mails foram enviados para todos os

87 componentes. Com a palavra o Sr Edson Mendonça, Rio Águas, colocou à

88 disposição a sede para reuniões das câmaras técnicas. Com a palavra Pedro

89 Hugo da RM discorreu sobre a importância das câmaras técnicas e propõe uma

90 reunião para eleger um novo coordenador das câmaras que encontram-se

91 paralisadas. Com a palavra o Diretor Geral, Dr. Carlos Muniz, deu seguimento ao

92 sétimo item da pauta, dando a palavra a Sra. Glaucia Sampaio, do INEA, que

93 informou sobre a aquisição de bens para serem alocados nos subcomitês que

94 tiverem sede. O Diretor Geral esclareceu que a licitação para instalação da

95 Secretaria Executiva consta do processo E07505696/2011 no valor de R$

96 77.505,00 e será realizada no dia 1° de dezembro de 2011, às 10 horas em Niterói,

97 Av. Feliciano Sodré n? 28. Posta em votação a necessidade de equipar as sedes

98 dos subcomitês foi aprovado por unanimidade. Próximo item oito, quanto a

99 homologação do Sub Comitê Leste, com a palavra Sra. Claudia de Águas de

100 Niterói, informou os membros eleitos que compõe o Subcomitê Leste: Sociedade

101 civil: INSTITUTO BAlA DE GUANABARA, UNI VERDE, ASSOCIAÇÃO

102 PROTETORA DO MAR E INSTITUTO INTERDISCIPLlNAR RIO CARIOCA.

103 Usuários: PETROBRÁS, NOVA CEDAE, ÁGUAS DE NITERÓI, FIRJAN,

104 SCHINCARIOL, Poder Público: Prefeitura de Niterói, Prefeitura de Cachoeiro de

105 Macacu, INEA, sendo homologado o Subcomitê Leste. Com a palavra Sra. Suzana

106 Barros falou sobre o processo eleitoral realizado para a formação do Subcomitê do

107 Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Informou os membros eleitos para o Sub

108 Comitê. No setor de usuários: CEDAE, ACIJA, CHALANAS, APREBAN,

109 ACIBARRA, ADEMI, SOCIMA, ACIR, APELABATA, ECOGOLF, APESBAGUA,



110xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMARINA BARRA CLUBE, RJ REFRESCOS. No Segmento Sociedade Civil: ABES,

111 CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA, LAGOA VIVA, TERRA AZUL, AMABARRA,

112 SENTINELA AMBIENTAL, RIOAMBIENTAL, ALTO ASTRAL, QPRAIA, RI02 e

113 ASSAPE. No segmento do Poder Público: SMAC, Bosque da Barra, Subprefeitura

114 da Barra, Rio Águas, Parque Chico Mendes e Secretaria de Esporte e Lazer e

115 INEA. Sendo homologado o Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. O

116 Diretor Geral deu prosseguimento à reunião quanto ao nono item: Deliberação

117 sobre o processo eleitoral do Subcomitê do Sistema Lagunar da Lagoa Rodrigo de

118 Freitas. A Sra. Ninon Machado solicitou a palavra para fazer a leitura da carta da

119 coordenação do processo eleitoral SCSLLRF, na qual renunciou ao processo

120 realizado. O Diretor Geral acolheu a renuncia e passou para o Décimo item da

121 pauta: relato sobre XIII ENCOB pela Sra. Glaucia Sampaio e o Sr. J.C. Perrout.

122 Décimo primeiro item de pauta relativo a Assuntos Gerais, com a palavra o Sr.

123 Jaime Azulay que apresentou ofício do Instituto Ipanema solicitando apoio do

124 plenário ao Instituto para o programa Agenda Água na Escola. O que foi aprovado

125 pelo do Plenário. Em resposta o Diretor Geral, Dr. Carlos Muniz, se dispôs a

126 encaminhar a proposta para Secretaria municipal de Educação. Com a palavra Sr.

127 João Batista apresentou uma proposta para criação do Sub Comitê Faria Timbó.

128 Em resposta o Diretor Geral do CBG diz que a proposta será registrada para que o

129 assunto seja analisado. Com a palavra Sra. Beatriz Penna, que relata

130 irregularidades na Ilha de Paquetá, que foram denunciadas e protocoladas junto ao

131 INEA e entregue por ela ao CBH-BG um abaixo assinado da Comunidade de

132 Jacutinga pedindo providencias quanto a prevenção de enchentes naquela região.

133 O Diretor Geral do CBG fez menção sobre os projetos que estão previstos para

134 Ilha de Paquetá. Com a palavra o Sr. Luiz Cláudio da APREBAN solicitou apoio

135 para o Projeto do Leme ao Pontal. O Diretor Geral deu por encerrada a presente

136 reunião, suspendendo os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta

137 ata, que foi lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes.

Carlos Alberto Muniz
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139 Ata aprovada em 24 de FEVEREIRO d 2012
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Diretor Geral do CBH- BG
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