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ATA da XII Reunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.  Aos dezessete 1 
dias do mês de janeiro de 2014 foi realizada a 12a reunião Plenária do SCSLJ, em 1ª convocação às 2 
10h00min, e em segunda convocação às 10h40min, no auditório Clube dos Empregados da 3 
Petrobrás, localizado à Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 13.031 (Km 13,5 da Avenida das Américas - 4 
Barra da Tijuca), Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos: 1- Aprovação da Ata 5 
da 11ª. Reunião plenária e Fórum Eleitoral; 2- Aprovação do Calendário 2014; 3- Oficina de 6 
Planejamento; 4- Sede do Subcomitê; 5- Sistema Hidroviário; 6- Grupos de Trabalho; 7- Informes e 8- 7 
Assuntos Gerais.  Estiveram presentes nesta reunião as seguintes instituições e seus representantes: 8 
Usuários: CEDAE – Alexandre Oliveira; RJ Refresco Rio de Janeiro Refresco Ltda – Hugo Jardim; 9 
APREBAN – Luíz Claúdio Gonzaga Rezende; Associação de Moradores e Pescadores do Arroio 10 
Pavuna – Maria Zélia Carneiro Dazzi;  Acibarrinha- Ana Seroa ; Clube de Empregados da Petrobrás- 11 
Eduardo Florenço;  Marina Barra Clube – Adriana Bocaiuva .  Sociedade Civil: Instituto Terrazul – 12 
Marcos Sant’Anna Lacerda; Amasco – Marlene Parente; BARRALERTA – Ana Seroa; CCBT- David 13 
Zee; Associação dos Amigos da Cidade Jardim - ASCIJA - Fernando Milanez;  OAB/ Subseçao  Barra 14 
da Tijuca- Christiane Bernardo. Poder Público: FIOCRUZ – Sandra Hacon; SMAC - Sra. Suzana 15 
Cláudia Monteiro de Barros; Sub-Prefeitura da Barra – Márcia Cristalli; 30 GTR/SMAC- Mario Silva; 16 
FPJ/SMAC- Luiza Laera; Rioáguas- Daniel Rienda. Convidados: Carvalho Hosken- Danilo Aguiar e 17 
Luciana Ramos; Instituto Terrazul - Alunos do Curso de Gestão Ambiental para jovens do ensino 18 
médio; OAB/Barra Sandra Belbau; CEPE/Rio- Bismarck, Ong Alto Astral- Valessa dos Santos. O 19 
Diretor Coordenador do Subcomitê, Sr. Marcos Sant’Anna Lacerda apresentou a nova Diretoria 20 
Colegiada do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá –SCSLJ. A Coordenação do SCSLJ, 21 
representada pelo INSTITUTO TERRAZUL, a Vice Coordenação, representada pela ACIBARRINHA 22 
e a Diretoria Executiva, representada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, cujos 23 
representantes foram convidados a se sentarem a mesa. O Coordenador iniciou a reunião 24 
agradecendo a presença de todos, em especial, o apoio concedido pela CEPE/Rio, representado 25 
pelo Sr. Eduardo Florenço, na disponibilização do espaço para a realização da plenária e apresentou 26 
a pauta da reunião. Passou então a palavra ao Sr. Eduardo Florenço que falou brevemente sobre a 27 
atuação do CEPE/Rio.  Feito isso, o Senhor Coordenador passou ao primeiro item de pauta, sendo 28 
exposta a ata da décima primeira reunião plenário a todos os presentes. A representante da OAB, 29 
Sra. Cristiane Bernardo solicitou a inclusão do nome da representante da OAB na referida reunião, a 30 
Sra. Rossana Rebecchi. Não sendo apontada mais nenhuma necessidade de alteração, a mesma foi 31 
aprovada por unanimidade. O segundo ponto de pauta tratou de apresentar o Calendário de 32 
Reuniões proposto pela Diretoria Colegiada para  as reuniões em 2014/2015, assim como a 33 
indicação de locais para a realização de reuniões, até que as mesmas possam ser realizadas na 34 
sede do Subcomitê, localizada na Península. Ficando estabelecidas datas e locais, conforme tabela 35 
abaixo, para as reuniões ordinárias, sendo as reuniões extraordinárias marcadas conforme a 36 
necessidade dos assuntos propostos pela plenária ou pela diretoria colegiada. A seguir seguem 37 
datas das reuniões ordinárias e locais:  38 
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 40 

 
Data 
 

 
14/03 

 
23/05 

 
25/07 

 
19/09 

 
07/11 

 
12/12 

 
Local 
 

 
Acibarrinha 

 
Marina 

 
Terrazul 

 
Bosque da 
Barra 

 
CCBT 

 
Bosque 
Marapendi 

O terceiro item de pauta foi a Oficina de Planejamento. O Senhor Coordenador apresentou documento 41 
que tem por objetivo debater as bases para elaboração de Plano Estratégico para definição de prioridades 42 
e anseios de cada Subcomitê de forma sistematizada, elencando prioridades, por ordem de grandeza de  43 
custos de implantação dos projetos  a serem sinalizados nas respectivas oficinas, a fim de subsidiar o 44 
formulação do Plano de Investimentos do Comitê e seus respectivos subcomitês. O referido documento 45 
ficou de ser encaminhado pela Coordenação aos membros do Subcomitê para leitura e avaliação, com 46 
vistas a suscitar reflexão quanto as demandas e prioridades do subcomitê e estabelecimento de metas de 47 
trabalho a serem alcançadas através da Oficina. O local e data da referida Oficina será determinada pela 48 
Diretoria do Comitê da Baía de Guanabara. No item 4º, o Senhor Coordenador informou aos membros 49 
que as obras da Sede da Península, onde funcionará o Centro de Gestão Ambiental da Prefeitura, estão 50 
em fase de finalização. Restam alguns assuntos a serem equacionados tais como: telefone/internet, 51 
segurança, sinalização e a limpeza periódica. Os equipamentos de informática e móveis já estão 52 
disponíveis no INEA, mas para a efetivação da entrega deve-se aguardar o equacionamento do ítem 53 
segurança. É prevista uma inauguração oficial, mas será necessária a viabilização de recursos para o 54 
coquetel. Outro item discutido foi quanto à possibilidade de contratação de mão obra ou a cessão pelo 55 
poder público, de um funcionário para o local. A Sra. Suzana, Diretoria Executiva, informou e entregou 56 
cópia ao Coordenador do Subcomitê sobre o memorando enviado a Diretoria do Comitê da Baia de 57 
Guanabara, em 5 de dezembro de 2011,  no qual são solicitados os referidos itens, como: mobiliário, 58 
informática, telefonia, internet,  persianas, material de consumo, condicionadores de ar, segurança, 59 
limpeza e mão de obra. Tendo em vista que alguns itens já foram equacionados, foi sugerida uma 60 
correspondência à Diretoria do CBG, solicitando a aquisição dos itens restantes, e anexando o referido 61 
documento elaborado em 2011. O item 5, relativo ao Sistema Hidroviário foi explicado pela Diretora 62 
Executiva, Sra. Suzana Barros, que informou sobre o andamento dos estudos de viabilidade do sistema 63 
hidroviário no Sistema Lagunar de Jacarepaguá, que vem sendo elaborado pela Secretaria de 64 
Transportes e pela Casa Civil da Cidade do Rio de Janeiro, com vistas a implantar o modal hidroviário nas 65 
lagoas da Barra de Tijuca. Consultou a plenária, conforme decisão da Diretoria Colegiada quanto à 66 
proposta de apresentação dos estudos hidroviários na data de 31 de janeiro, às 10h00m na sede da 67 
Acibarrinha. Os presentes concordaram com a data da apresentação. Informou sobre o documento 68 
elaborado pela plenária do SCSLJ em 2013, “RECOMENDAÇÕES DO SUBCOMITÊ DO SISTEMA 69 
LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ AO PROJETO DE LIGAÇÕES HIDROVIÁRIAS NA REGIÃO DA BARRA 70 
DA TIJUCA”, e enviado na convocação da presente reunião, e que o SCSL estaria aberto a novas 71 
recomendações a serem apresentadas pelos atuais membros. Quanto ao item seis, relativo à Grupo de 72 
Trabalho, o coordenador sugeriu que os temas dos grupos sejam implantados a partir da demanda 73 
refletida, quando da consulta formulada na Oficina de Planejamento.  No item sete, Informes, foram 74 
apresentadas as resoluções aprovadas na última reunião do CBG e que dizem respeito a: Resolução para 75 
a Contratação de Serviços de Website, de manutenção e alimentação da página eletrônica do CBH-BG; 76 
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Resolução para a Contratação de Consultoria Técnica para realizar nos subcomitês as Oficinas de 77 
Planejamento e a Resolução para Contratação de Consultoria Técnica para elaboração de Termo de 78 
Referencia para atualização do Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia da Baía de Guanabara.  79 
Assuntos Gerais item oito: o representante da ASCIJA, Fernando Milanez, solicitou mais informações 80 
sobre obras que estão se desenvolvendo na região, tais como dragagem, UTRs, etc. Neste momento os 81 
membros do Subcomitê questionaram a apoio e participação do INEA no subcomitê, e solicitaram que a 82 
diretoria colegiada interceda para que haja uma maior adesão da instituição ao subcomitê, tendo em vista 83 
as inúmeras obras que vem ocorrendo na região da Baixada de Jacarepaguá.  O segundo ponto foi 84 
tratado pelo representante da APREBAN que formulou denúncia de constantes lançamentos irregulares 85 
em alguns locais das lagoas do sistema lagunar, que vem impactando a atividade de pesca, e pede apoio 86 
do INEA nas informações e monitoramento da qualidade da água. O representante da APREBAN ficou de 87 
formular denúncia por escrito ao subcomitê com vistas a encaminhamento ao INEA. O terceiro ponto foi 88 
tratado pelo Sr. Rômulo, responsável pelo processo de recuperação da área adotada pelo CEPE-Rio, 89 
junto à Fundação Parques e Jardins, no interior do Parque Natural Municipal Marapendi, que apresentou 90 
fotos de lançamento de esgoto “in natura” por uma manilha completamente deteriorada, no interior da 91 
referida área adotada. Afirmou que tal ato vem prejudicando completamente o trabalho e os investimentos 92 
realizados na área. O responsável solicitou aos órgãos municipais e estaduais membros do Subcomitê, 93 
que possuem atribuições e competências de fiscalização e monitoramento de lançamento irregular de 94 
esgoto doméstico, que possam averiguar os responsáveis para que cesse o referido lançamento. O 95 
quarto ponto foi tratado pelo Senhor Coordenador, que esclareceu aos membros do subcomitê as 96 
dificuldades que os moradores/pescadores da Comunidade Arroio Pavuna vem passando em função do 97 
forte processo de poluição da lagoa de Jacarepaguá. Informou que desde o ano passado um 98 
representante do Subcomitê, e também membro do Rotary Clube, apresentou ao subcomitê a 99 
possibilidade de apoio a projetos na região. Três entidades membros do subcomitê elaboraram projeto 100 
para comunidade Arroio Pavuna, e que o mesmo foi apresentado ao Rotary Clube no ano passado, e que 101 
desde então não receberam mais resposta. O Senhor Coordenador pediu aos membros presentes para 102 
buscarem apoio para a comunidade e que apoiem o esforço que a Sra. Maria Zélia, representante da 103 
comunidade vem realizando. Concluído os assuntos gerais, o Senhor Coordenador, Marcos Sant’Anna 104 
Lacerda, encerrou a reunião às 13h50min, com as considerações finais e agradecimentos a todos que 105 
participaram da XII reunião do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, sendo lavrada a presente 106 
ata, que será apresentada na próxima reunião plenária, a se realizar na sede da Acibarrinha, no dia 14 de 107 
março de 2014, com vistas a ser aprovada.  Suzana Claudia Monteiro de Barros, Diretora Secretária do 108 
Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.   109 


