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Diretoria do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
 

 

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2014. 
 

À Diretoria de Gestão das Águas e do Território 

Prezada Diretora, 

Sra. Rosa Formiga 

 
Encaminhamos por meio deste, solicitação ao atendimento a demanda já 
apresentada à diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, 
quanto ao pleito de ver ser atendida a indicação de um representante desta 
diretoria na composição do atual Plenário do Subcomitê do Sistema Lagunar 
de Jacarepaguá, posto que a região objeto de atuação deste Subcomitê é alvo 
atualmente e nos próximos 02 anos, de grandes empreendimentos e impactos 
diretos nos recursos hídricos da região. 

 
Atualmente o INEA tem como representante no Plenário, o Chefe do Parque 
Estadual da Pedra Branca, que no entendimento de todos os representantes do 
Subcomitê pode colaborar em muito com as discussões a cerca do papel e da 
importância das unidades de conservação na bacia hidrográfica.  
 
Na certeza de sermos atendidos em breve, informamos que nossa próxima 
plenária será realizada no dia 30 de maio de 2014, às 10 horas, no Marina Barra 
Clube, Itanhangá. 

 
 

 
Atenciosamente,  
Diretoria do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
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