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_____________________________________________________________________ 

ASSUNTOS TRATADOS 

A reunião visou a coordenação dos esforços do Comitê para a elaboração do  Parecer da 

Câmara sobre a região de Guaratiba. Mais uma vez, foram repassados os trabalhos sob 

responsabilidade de cada um dos membros e anecessidade de incorporá-los ao Parecer. 

O Coordenador Julio Cesar Jucá inicia os trabalhos com a lembrança de que há recursos 

financeiros disponíveis para implantação de projetos em outras instâncias de governos e 

Fuundos Internacionais, uma vez que o Brasil é signitário da Convenção sobre Zonas Úmidas de 

Importância Internacional – RAMSAR. O mesmo já contactou o representante do MMA 

responsável pelo programa no Brasil que se mostrou plenamente favorável à apresentação de 

projetos do Rio de Janeiro para obtenção de recursos a nível federal, uma vez que a região 

possui grandes áreas de apicum, brejos e manguezais.  

Ficou acertado que o Parecer terá a forma de um relatório onde serão apresentados um 

diagnóstico sucinto, os projetos existentes e as recomendações para o planejamento da 

região. 

A SMAC, através de seu representante na Câmara, Brasiliano Vito Fico, apresenta 

preliminarmente os dados sobre a evolução da cobertura vegetal de mata atlântica entre 2001 

e 2010, e as limitações da sua utilização.  

Mauro Salinas, geógrafo da SMAC, convidado, apresenta um breve resumo do relatório da 

Prefeitura do ano de 2004 para criação do bairro “Recreio de Guaratiba”; entre os itens 

mencionados está o alerta para a alta velocidade do processo de ocupação na região, processo 

este que perdura, mesmo 10 anos após a elaboração do relatório. 

A SMU menciona que apresentará ao Prefeito o projeto de implantação dos parques fluviais na 

região, em especial ao longo do Rio Cabuçu-Piraquê, mas ainda não há detalhe sobre os limites 

precisos o que será feito quando do aprofundamento dos estudos pelos técnicos da Secretaria.  



A representante da SMU, Mariza Valente, reporta que o Prefeito adiou sine die a realização do 

certame que selecionaria a empresa que realizaria os estudo de impacto da implnatação de 

um novo Projeto de Estruturação Urbana de Guaratiba, fato esse lamentado por todos. 

A arquiteta Luciana, da SMU, convidada, informa que está sendo realizado estudo pela SMU 

para indicação das áreas prioritárias à Agricultura Urbana na região, através de parceria com a 

EMATER-RJ, no âmbito do programa Rio Rural. 

O coordenador do Comitê esclarece ao representante da FOZ Águas 5, Marco Veiga, que seria 

fundamental a participação contínua de representante da empresa como convidado nas 

reuniões e que a mesma poderá ser indicada no momento oportuno quando da convocação de 

novos membros pelo CONSEMAC e participar como representante das Câmaras pertinentes. 

Fica assim dividida a participação dos membros na elaboração do parecer. 

- SMAC – relatoria, organização, apresentação de dados sobre evolução da cobertura vegetal e 

ocorrência de doenças de veículação hídrica; 

- SMU – Apresentação sucinta das propostas de áreas prioritárias à agricultura urbana e dos 

parques fluviais; 

- SMO/Rio Águas – Apresentação sucinta do Plano Diretor de Drenagem da Bacia do Rio 

Cabuçu; 

Restou acertado que o Comitê apresentará o parecer na próxima reunião ordinária do 

CONSEMAC, a ser realizada em 24 de fevereiro próximo. A SMAC apresentará aos membros do 

Comitê a minuta do parecer para sua versão preliminar.  

A próxima reunião será realizada em 18 de março, quando serão abordados os próximos 

passos para realização dos projetos previstos no Parecer da Câmara. 

 

 


