
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONSEMAC 

Câmara Técnica da Bacia Drenante à Baía de Sepetiba 

 

ATA DE REUNIÃO - MINUTA 
____________________________________________________________________________ 

REUNIÃO: 47ª              DATA: 19.03.2014 

 

INÍCIO: 10:00h                                 TÉRMINO: 12:30h 

 

LOCAL: Sala de Reunião do CASS 

____________________________________________________________________________ 

COORDENADOR: Julio Cesar Jucá (Acqua Consulting) 

 

RELATOR: Marisa Valente (SMU) 

_________________________________________________________________ 

1- PARTICIPANTES 

 

Presentes: Brasiliano Vito e Luciane Valente (SMAC), Marisa Valente (SMU), Adriana 

Lucia Ninio e Bruno Costa da Cruz ( O/Rio Águas), Maria de Fátima Pereira  (SMH), 

Frederico M. Coelho (ABES/RIO), Tito L. A. Neto (INEA) . 

 

Ausentes Justificados: Acqua Consulting, FAM/RIO  

 

Ausentes não Justificados: ASSAERJ 

 

Convidados:William Vilar  (SMAC/ Consemac). 

_________________________________________________________________ 

2- ASSUNTOS TRATADOS:  

 

1. Realização da reunião sem a participação de representantes da sociedade civil - devido 

a presença  apenas de  representantes de órgãos públicos até às 10:30  foi combinado 

que,  excepcionalmente, por estarem 8 técnicos presentes,  daríamos prosseguimento  

à reunião, discutiríamos os assuntos da pauta e não seriam  tomadas quaisquer 

decisões. Com a chegada do representante da ABES/RIO, Frederico Coelho, a reunião 

prosseguiu normalmente;  

2. Apresentação  das atividades realizadas por cada órgão  para a região de Guaratiba:  

Luciane Valente (SMAC) apresentou  os estudos desenvolvidos pelo grupo criado 

através da  resolução conjunta nº 16, de 13/10/2011, para a regulamentação da APA do 

Complexo de Inhoaíba e Aqüífero Guaratiba, elencando os principais objetivos do 

trabalho: 

 preservação de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou 

insuficientemente conhecidos da fauna e da flora, a preservação e recuperação 

da qualidade da água dos mananciais e aqüíferos, bem como da cobertura 

vegetal existente; 

 preservação do acervo ambiental da região que atua como retaguarda de 

proteção para a Reserva Biológica de Guaratiba; 

 manutenção do modelo ocupacional compatibilizando núcleos mais adensados 

com áreas agrícolas, sítios e áreas naturais, garantido o equilíbrio ambiental e 

urbano; 



 necessidade de indicar a forma e intensidade de uso que essa região poderia 

suportar sem impactar a qualidade ambiental e urbana, já que o equilíbrio 

ambiental ali encontrado é instável em face dos novos corredores de tráfego 

previstos para a região, que funcionam como poderosos vetores de indução ao 

adensamento. 

Para dar continuidade  aos estudos, informou que a SMAC elaborou minuta  

propondo a criação de  novo Grupo de Trabalho (GT); 

3. Tito (INEA)   informou que foi criado GT pela diretoria do INEA  para reavaliar toda 

situação afeta à  Reserva Biológica de Guaratiba, principalmente em função das áreas 

de   apicum  e das áreas de preservação permanente (APPs)  situadas no loteamento 

Vilamar de Guaratiba. Comentou sobre a reunião ocorrida com a participação de 

representantes da PCRJ e que  será agendada nova reunião parra tratar do processo de 

licenciamento do loteamento Vilamar, áreas 2 e 5 do projeto, em curso;  

4. Frederico (ABES/RIO) manifestou-se, reiterando  a importância das    discussões 

referentes aos  PEUS Vargens e Guaratiba junto à  Câmara Técnica; 

5. Adriana (Rio Águas)  informou  que constam em andamento na Rio Águas a 

dragagem do Rio Piraquê e a revisão dos canais do loteamento Vilamar ; 

6. Vito (SMAC)   sugeriu   que a Câmara discutisse prioritariamente a região de 

Guaratiba . Apresentou proposta de  criação de GT para esse fim; 

7. Marisa(SMU) – fez um relato sobre  os estudos  desenvolvidos pela SMU  para o  

PEU Guaratiba, o processo de  regulamentação da Área de Especial Interesse 

Ambiental (AEIA) de Guaratiba  e o  Termo de Referencia aprovado para 

desenvolvimento dos estudos do PEU. 

8. Bruno (Rio Águas)  – sugeriu  que cada órgão trouxesse  para discussão  uma  questão 

considerada essencial aos trabalhos referentes à Guaratiba  -  “Hot spot” -  para ser 

desenvolvida e discutida na Câmara; 

9. Marisa (SMU, sugeriu   como tema a criação do  Parque Urbano do  Rio Piraquê, o 

que  teve a concordância de todos.  

10.  A reunião foi encerrada às 12:30 e definida a data de 16/04 para a próxima reunião. 

 

 

___________________________________________________________________  
3 - PRÓXIMA REUNIÃO:  

 

Data: 16 de abril de 2014, às 10:00hs 

   

Local: Sala de Reunião do CONSEMAC 

 

Pauta:  

apresentação das atividades realizadas pelos setores da PCRJ em relação à Guaratiba, 

discussão da proposta do Parque do Rio Piraquê; 

  

Rio de Janeiro, 19 de março  de 2014. 

 

 

Marisa Valente dos Santos  

-  

 


