
- ATA - 

68ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE à BAÍA DE SEPETIBA 

 

DATA: 18/01/2017 – de 10:00h às 12:00h 

COORDENADOR: Julio Cesar Jucá - Acqua Consulting     --    RELATOR: Julio Cesar Jucá - Acqua Consulting      

Membros da Câmara Técnica Comparecimento 

  

1- Acqua Consulting Julio Cesar Jucá (COORDENADOR) 

2- SMAR Adriana Nino 

Convidados ---------------------- 

3- SMAR Bruno Costa Assunção 

4- SMAC Mauro Luiz Salinas do Rosário  

5- SMU Alexandre Younes Ribeiro 

6- SENAI Ricardo Luiz 

7- INEA/PEPB Andrei Veiga 

8- INEA/PEPB Ingrid Pena 

9- FEN/UERJ Luciana Gennari 

10- RIO ÁGUAS João Paulo Alves 

 

Assuntos abordados: 

A reunião inicia-se pontualmente às !0:00 horas com os agradecimentos do Coordenador aos membros e 
convidados pelo comparecimento à primeira reunião de trabalho do ano da CTBDBS que  passa  a apresentar 
o Chefe do Parque Estadual da Pedra Branca  (PEPB) Andrei Veiga dos Santos, Biólogo – Publicitário, da 
Gerência de Unidades de Conservação de Proteção Integral – Gepro, Diretoria de Biodiversidade e Áreas 
Protegidas – Dibap (INEA).  A seguir, Andrei inicia apresentação ao público presente o modelo de gestão do 
Parque Estadual da Pedra Branca,  criado em 28 de junho de 1974, ocupando cerca de dez por cento do 
município do Rio de Janeiro, com 17 bairros limítrofes. Com uma Zona de Amortecimento tão populosa, os 
impactos negativos são muitos, tornando a gestão dessa UC muito difícil. Dessa forma, faz-se necessário o 
total conhecimento de seu entorno, da pluralidade cultural, étnica e histórica dos habitantes do entorno e dos 
atores que potencialmente podem colaborar com o modelo de gestão do parque. Andrei levantou a 
possibilidade de uma cooperação entre INEA  e  município do Rio de Janeiro na gestão do PEPB, considerando 
que os principais problemas acarretados ao parque nascem de seu entorno, e a Prefeitura, que tem a 
competência do licenciamento, e diversos outros seguimentos urbanos pode com certeza contribuir com o 
INEA para o sucesso da gestão dessa importante porção do território municipal, e consequentemente com a 
qualidade de vida dos moradores da região. 
  
Uma contribuição sugerida pelo Representante do INEA é que  a Prefeitura criasse uma  autarquia para 
gerir  suas Unidades de Conservação. Segundo o SNUC, são elas as responsáveis pelo recebimento de 
compensações ambientais, que são fundamentais para o desenvolvimento da gestão de nossas UCs, 
complementando que cada município precisa avaliar sua estrutura interna para implementar este 
procedimento. 

 

Não tendo mais assuntos a discutir, a reunião foi encerrada. 

 

 
- PAUTA para próxima reunião:  PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE 

GUARATIBA – Vladimir da Franca Fernandes e Márcia Giannini 

 
  

- DATA da próxima reunião: 15/02/2017 às 10:00h – SALA 4 – SUBSOLO CASS 

 

 


