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ASSUNTOS TRATADOS 

A reunião tratou da elaboração dos desdobramentos da aprovação do Parecer da Câmara 

sobre a região de Guaratiba no plenário do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

O Coordenador Julio Cesar Jucá inicia os trabalhos informando que haverá mudanças na 

composição da Câmara uma vez que a FAM-Rio ultrapassou o limite de faltas no último ano. A 

mesma deverá ser substituída por instituição postulante, a APEDEMA, desde que a mesma 

atenda os trâmites da inclusão que passa necessariamente pelo plenário do Conselho. 

A representante da APEDEMA convida os representantes da câmara a participarem da reunião 

ordinária seguinte do Comitê Guandu, a ser realizada em 3/09, com inclusão do item na pauta 

pela Câmara de Assuntos Gerias daquele Comitê. 

A SMU informa que o serviço contratado para estudo de massa para a região das Vargens teve 

como vencedor o consórcio Queiroz Galvão-Odebrecht. 

Os representantes da Câmara questionam a representante da SMU sobre a continuidade do 

“GT” para estudar a região de Guaratiba, que teria sido criado pela AEIA de mesmo nome. Ela 

relata que continua convocando os órgãos e o trabalho de criação de uma proposta está em 

curso. A respeito, convida a SMAC para a apresentação da FOZ ÁGUAS 5 e CEDAE a ser 

realizada em 02/09. 

O representante da Rio Águas questiona quais seriam os atores que poderiam ser parceiros na 

execução dos projetos. Abílio Tozzini, convidado, lembra que as siderúrgicas devem ser 

comprometidas a participar deste processo. Solicita ainda que a Câmara, vá até a região e 

discuta com as organizações locais os detalhes do parecer. Jucá então pede que Abílio liste 

quais os representantes que deverão ser ouvidos pela Câmara.  

O presidente ainda sugere que a Câmara encaminhe cópia do parecer ao Secretário de 

Governo, Pedro Paulo, no contexto do planejamento estratégico da Prefeitura, “Rio 500 Anos”. 

Abílio então solicita que as entidades da sociedade civil o façam para dar maior consistência e 

força às proposições. 

O presidente encerra a reunião, convocando para a próxima que será realizada em 21/10. 


