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ATA da XIV Reunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de 1 
Jacarepaguá. Aos 30 dias do mês de maio de 2014 foi realizada a 14a reunião 2 
Plenária do SCSLJ, em 1ª convocação às 10h00min, e em segunda 3 
convocação às 10h55min, na sede do Marina Barra Clube, localizado à Estrada 4 
da Barra da Tijuca, 777,  Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, a fim de deliberar 5 
sobre os seguintes assuntos:1- Aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária; 2- 6 
E-mails enviados ao CB-BG e INEA; 3- Publicidade da participação das 7 
entidades nas reuniões plenárias ordinárias do SCSLJ; 4- Andamento da 8 
Oficina de Planejamento, realizada no INEA; 5- Deliberar sobre a substituição 9 
da entidade Rioambiental, no plenário do CB-BG e SCSLJ, no Setor da 10 
Sociedade Civil; 6-Informes: Grupo de Trabalho do Sistema Hidroviário, Grupo 11 
de Trabalho de Projetos e Agencia Delegatária; 7- Assuntos Gerais. Estiveram 12 
presentes nesta reunião as seguintes instituições e seus representantes: 13 
Usuários: CEDAE - Claudino do Espirito Santo e Alexandre Oliveira; 14 
ACIBARRA- Donato Veloso; RJ Refresco Rio de Janeiro Refresco Ltda– 15 
Marcelo Gualter; Clube de Empregados da Petrobrás-CEPE/Rio - Eduardo 16 
Florenço; Acibarrinha- Gustavo Gorayeb; APREBAN – Luíz Claúdio Gonzaga 17 
Rezende; Barra Eco Golf Center Administração de Balneários Ltda – Ricardo 18 
Herdy; Associação de Moradores e Pescadores do Arroio Pavuna – Maria Zélia 19 
Carneiro Dazzi; Marina Barra Clube – Adriana Bocaiuva.  Sociedade Civil: 20 
Associação Projeto Lagoa de Marapendi (Ecomarapendi) – Cynthia Souza; 21 
OAB/ Subseçao Barra da Tijuca- Christiane Bernardo e Sandra Beltrão; 22 
Instituto Terrazul – Marcos Sant’Anna Lacerda; Associação dos Moradores e 23 
Amigos do Tijucamar e Jardim Oceânico – AMAR – Sergio Andrade; Amasco – 24 
Marlene Parente; BARRALERTA - Ana Seroa; ABES- Julio Jucá; Associação de 25 
Amigos da Península - ASSAPE – Marilia Cavalcanti; Associação dos Amigos 26 
da Cidade Jardim - ASCIJA - Fernando Milanez; Associação Internacional de 27 
Lions – Lêda Franco. O Diretor Geral do Subcomitê do Sistema Lagunar de 28 
Jacarepaguá, Sr. Marcos Sant’Anna Lacerda iniciou a reunião, dando boas 29 
vindas a todos, e apresentando o primeiro item de pauta, ou seja, a aprovação 30 
da ata da 13ª reunião ordinária, sendo a mesma aprovada. Item 2 – 31 
Demonstrativo de e-mails enviados ao CB-BG e INEA. O Diretor Geral do 32 
SCSLJ apresentou os e-mails enviados ao Diretor do CBH-BG e ao INEA, que 33 
apresentam as pendencias relativas ao subcomitê. Os e-mails foram anexados 34 
ao presente documento e o coordenador durante a sua fala explicitou os 35 
mesmos. No que diz respeito ao item relativo assunto Canal das Taxas, o 36 
representante da CEDAE, Sr. Claudino, se dispôs a convidar o responsável 37 
pela manutenção das estações elevatórias para uma reunião. O Sr. Marcos 38 
ficou de verificar a possibilidade de fazer uma visita às elevatórias da região, 39 
pois alguns membros entenderam ser mais produtivo, ficando de viabilizar o e-40 
mail para a possibilidade da visita. Diante do atraso do início das obras de 41 
dragagem do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, a plenária solicita maiores 42 
informações sobre o início das mesmas e seu cronograma, uma vez que os 43 
representantes do SCSLJ tem interesse, na medida do possível, em 44 
acompanhar as atividades de dragagem das lagoas. Item 3 da pauta - 45 
Publicidade da participação das entidades nas reuniões plenárias ordinárias do 46 
SCSLJ. Foi apresentada uma tabela com a participação das entidades nas 47 
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reuniões ordinárias. As entidades que já estão com três faltas serão contatadas 48 
por e-mail, pela Diretora Secretária do SCSLJ. Foi solicitado o envio de email 49 
alertando as instituições quanto ao máximo de faltas. A Diretora Secretária, 50 
Sra. Suzana Barros, informou que enviou e-mail ao Coordenador da Câmara 51 
Técnica Institucional Legal -CTIL do Comitê da Baía de Guanabara- CB-BG, 52 
solicitando que na revisão do Regimento Interno do Comitê da Baía 53 
de Guanabara, sejam incluídos dois temas, que tem sido recorrentes nas 54 
discussões do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá- SCSLJ: a 55 
questão do titular, seu substituto e suplente e o direito ao voto e quanto à 56 
possibilidade do membro do comitê  representar mais de uma instituição quer 57 
seja no Setor Usuário, Sociedade Civil e/ou Poder Público. 4- Andamento da 58 
Oficina de Planejamento realizada no INEA. O Sr. Marcos informou que a 59 
oficina de planejamento teve uma presença bastante prejudicada pela ausência 60 
de vários representantes de outros Subcomitês. Informou que devido as 61 
dificuldades para a realização da mesma, a data agendada coincidiu com 62 
período eleitoral de dois Subcomitês e que, sendo também realizada durante 63 
dois dias úteis, poucos conseguiram se ausentar do trabalho. Entendeu-se 64 
também que deverá ser realizada uma oficina por cada Subcomitê e que os 65 
próximos passos serão tratados na Câmara Técnica de Instrumentos de 66 
Gestão (CTIG BG). 5- Deliberar sobre a substituição da entidade Rioambiental, 67 
a pedido, no plenário do CB-BG e SCSLJ. Ficou decidido que a CCBT 68 
assumiria a vaga de titular no Setor da Sociedade Civil, por ser suplente da 69 
Rioambiental, e como nenhuma entidade se apresentou para a vaga de 70 
suplente, a mesma ficará aberta até que haja entidade que se apresente ao 71 
cargo, desde que cumpra os requisitos do Edital Eleitoral. 6 - Informes: Grupo 72 
de Trabalho do Sistema Hidroviário. O Sr. Gustavo Gorayeb, Vice Diretor do 73 
SCSLJ e Coordenador do GT, fez um resumo das reuniões já realizadas e 74 
destacou que está programada uma reunião para o próximo dia 6 de junho às 75 
10:00h, na Acibarrinha, com a presença de representante do INEA, para falar 76 
sobre o andamento do projeto de dragagem, a ser confirmada. Quanto ao 77 
Grupo de Trabalho de Projetos, coordenado pelo Sr. Marcos, está prevista a 78 
reunião para o dia 13 de junho, às 10:00h na Acibarrinha. A Sra. Suzana 79 
esclareceu que as convocações e atas das plenárias ordinárias ficam sob sua 80 
responsabilidade, e as dos Grupos de Trabalho, sob a responsabilidade dos 81 
respectivos coordenadores dos GTs. O Diretor Geral fez esclarecimentos sobre 82 
o processo de instalação da Agencia Delegatária. 6- Assuntos Gerais: Foi dado 83 
destaque pelo Sr. Marcos quanto à presença de quatro jovens representantes 84 
do Fórum da Juventude em Comitê de Bacia - Sistema Lagunar de 85 
Jacarepaguá, que foi lançado no dia 29 de abril de 2014 em evento realizado 86 
junto ao Projeto Proteção Ambiental Lagunar, realizado pelo Instituto Terrazul e 87 
patrocinado pela Petrobrás. Esclareceu ainda que o Fórum está mobilizando 88 
jovens dos setores universitários, do ensino médio e da sociedade civil 89 
(associações de moradores, ONGs, clubes de serviço, etc.) para ciência e 90 
discussão dos temas tratados pelo Subcomitê. O Sr. Donato, representante da 91 
ACIBARRA, informou sobre o evento a ser realizada pelo Instituto Lagoa Viva, 92 
no dia 7 de junho, em comemoração a Semana do Meio Ambiente. A Sra. 93 
Christiane, representante da OAB, informou sobre o evento ser realizado pela 94 
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OAB/ Barra, no dia 5 de junho, em comemoração a Semana do Meio Ambiente. 95 
O Sr. Daniel, representante da Chalanas, informou que o Projeto de Lei n. 96 
67/2013, que define critérios para a implantação do transporte de passageiros 97 
através do complexo lagunar de Jacarepaguá , e dá outras providencias de 98 
autoria dos Vereadores Thiago K. Ribeiro e Carlo Caiado, que foi aprovado 99 
pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e consultou a plenária quanto ao 100 
interesse do Vereador Thiago apresentar o mesmo na próxima reunião 101 
ordinária, ficando assim aprovada a apresentação para a próxima reunião. O 102 
Sr. Luis Claudio, representante da APREBAN, apresentou a Sra. Bethania 103 
Ottlik da Acqua Projects O- Fisch, que falou sobre os objetivos do projeto e 104 
ficou de retornar na reunião do GT de Projetos, a se realizar no dia 13 de 105 
junho, para apresentar o mesmo com mais detalhes. Ao fim da plenária, não 106 
havendo mais nenhum assunto a ser apresentado foi lavrada a presente ata, 107 
que será apresentada na próxima reunião plenária, a se realizar na sede do 108 
Instituto Terrazul, no dia 25 de julho de 2014, com vistas a ser aprovada. 109 
Suzana Claudia Monteiro de Barros, Diretora Secretária do Subcomitê do 110 
Sistema Lagunar de Jacarepaguá.   111 
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ANEXO – E-mails 112 
 113 
À Diretoria do CBH BG 114 
 115 
Ao longo dos últimos dias, mais precisamente desde 22 de maio de 2014, o Subcomitê do Sistema 116 
Lagunar de Jacarepaguá, por meio de sua diretoria, tem encaminhado emails para a Diretoria do Comitê 117 
da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e um outro ao INEA e não recebeu nenhuma resposta sobre 118 
as solicitações apresentadas. Estamos reenviando em um único arquivo em anexo a cópia dos três emails, 119 
solicitando mais uma vez que haja manifestação de algum dos membros desta diretoria para que possa ser 120 
levado ao Plenário do Subcomitê de Jacarepaguá em sua Plenária que irá ocorrer no dia 30 de maio as 121 
providências em andamento. O texto em anexo que registra os emails enviados, solicita de forma 122 
resumida os seguintes pleitos: 123 

Quanto a Sede do Subcomitê: 124 

• necessidade de recursos para colocação dos aparelhos de ar condicionado; 125 
• necessidade de aquisição de mobiliário necessário para sua ocupação,  126 
• contratação de segurança para guarda dos equipamentos e materiais,  127 
• instalação de linha telefônica e internet,  128 
• apoio na faxina e pagamento das contas (água, tel e luz),  129 
• apoio de uma secretaria 130 

 131 

Quanto ao Projeto de Dragagem: 132 

solicitação a diretoria para que pudesse resgatar o documento entregue ao antigo secretario do ambiente 133 
Carlos Minc na reunião técnica realizada na Barra da Tijuca acerca das obras de dragagem e 134 
encaminhamento ao setor responsável na SEA sobre a solicitação de criação de um grupo de trabalho com 135 
membros da SEA e do Subcomitê para acompanhamento do andamento dos trabalhos relativos a 136 
implementação das obras de dragagem do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.  137 

Quanto ao lançamento “in natura” de esgoto no Canal das Tachas : 138 

reunião com o setor responsável pela operação das elevatórias na região do Canal das Tachas, pois as 139 
mesmas estão lançando continuamente esgoto “in natura” no Canal 140 

Quanto à presença do INEA nas reuniões do Subcomitê (SCSLJ): 141 

 O Sr. Marcos informou a diretoria do CBH BG que o Subcomitê de Jacarepaguá não tem tido a presença 142 
de representante do INEA em suas reuniões e que por mais uma vez solicitava ali o apoio da diretoria para 143 
que esta lacuna fosse preenchida, pois entende que a região olímpica atualmente já passa por muitas obras 144 
e que em breve se dará o início das obras de dragagem na região, informou que esta é uma solicitação de 145 
todos os membros do Subcomitê. A Sr. Gláucia lembrou que existe um representante do INEA no 146 
Subcomitê que é o Gestor do Parque Estadual da Pedra Branca. O Sr. Marcos informou que os membros 147 
do Subcomitê entendem da importância da participação do Gestor do Parque, mas que por várias vezes já 148 
solicitou que haja participação mais efetiva do setor de Gestão das Águas do INEA devido ao alto grau de 149 
complexidade das intervenções nos recursos hídricos da região.  150 

Quanto a formação da Entidade Delegatária: 151 
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Solicitou a diretoria que apresentasse um cronograma de trabalho para criação da Entidade Delegatária, 152 
para que os coordenadores possam informar aos membros dos Subcomitês  em que “pé” anda a sua 153 
criação, mas acima de tudo, que constasse neste cronograma os próximos passos após a sua criação.  154 

Quanto a Oficina de Planejamento 155 

Que o relatório da oficina seja enviado conjuntamente para os representantes do GT que ajudaram a 156 
organizar a mesma 157 

Quanto ao Estudo de Outorga e Cobrança Sistema Hidroviário 158 

Lembro que em nossa última reunião na CTIG, com a Gláucia presente, ficamos de compreender melhor 159 
se o estudo para aplicação dos Instrumentos de Gestão (outorga e cobrança) seriam aplicados ao sistema 160 
Hidroviário. Peço ajuda da diretoria e em especial a Gláucia para que possamos retomar esta avaliação 161 
com apoio do setor de outorga e da cobrança do INEA. 162 

Quanto ao Estudo de Outorga e Cobrança Sistema Hidroviário 163 

Lembro que em nossa última reunião na CTIG, com a Gláucia presente, ficamos de compreender melhor 164 
se o estudo para aplicação dos Instrumentos de Gestão (outorga e cobrança) seriam aplicados ao sistema 165 
Hidroviário. Peço ajuda da diretoria e em especial a Gláucia para que possamos retomar esta avaliação 166 
com apoio do setor de outorga e da cobrança do INEA. 167 

-------- Mensagem original -------- 168 

Assunto: Representação no Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
Data: 22.05.2014 13:47 

De: Marcos <marcos@institutoterrazul.org.br> 
Para: Rosa Formiga Inea<formiga.inea@gmail.com> 

Prezada Rosa Formiga, 169 

Estou encaminhando em anexo por este email solicitação de sua ajuda para preenchimento da vaga de um 170 
representante da Diretoria de Gestão das Águas e do Território no Plenário do Subcomitê do Sistema 171 
Lagunar de Jacarepaguá. Aguardo seu retorno na certeza do apoio a ser realizado. 172 

Att.,  173 

--  174 
Instituto Terrazul 175 
Marcos Sant'Anna Lacerda 176 
Coordenador Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 177 
(21)2493-5770 178 
www.institutoterrazul.org.br 179 
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 180 

 181 

 -------- Mensagem original -------- 182 

Assunto: Fwd: Aprovação da Lei do Sistema Hidroviário (67/2013) 
Data: 23.05.2014 16:13 

De: Marcos <marcos@institutoterrazul.org.br> 
Para: CEDAE-Jaime Teixeira Azulay <azulay.azulay@gmail.com>, Jaime Azulay 

<azulay@cedae.com.br>, Glaucia inea<glaucia.inea@gmail.com>, 
alexandrebraga<bragaalexandre@yahoo.com.br>, 
Alexandrecarlosbraga<Alexandrecarlosbraga@gmail.com> 

Cópia: Leambiental77 <leambiental77@hotmail.com>, REDE GREENBELT - Ediel Caldas dos Santos 
<greenbeltcv@gmail.com>, APALMA - Flávia Lanari Coelho <flavialanari@bol.com.br>, 
Clube Naval - Carlos Buarque Viveiros da Silva <meioambiente@piraque.org.br>, Katia 
Vallado - SC Itaipú/Piratininga <katiavallado@yahoo.com.br> 

Prezada Diretoria, Coordenadores Subcomitê e CT`s 183 

Encaminho para conhecimento de todos PROJETO DE LEI Nº 67/2013 QUE DEFINE CRITÉRIOS 184 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DO COMPLEXO 185 
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LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Esta iniciativa surgiu no âmbito 186 
do Subcomitê de Jacarepaguá e dá um grande passo em direção à regulamentação da atividade. Mais do 187 
que nunca precisamos avançar com o estudo já solicitado pelo Subcomitê a mais de 01 ano ao CBH BG 188 
para análise das possibilidades, quando da regulamentação da atividade, para cobrança pelo uso dos 189 
recursos hídricos no sistema lagunar. Lembro que em nossa última reunião na CTIG, com a Gláucia 190 
presente,  ficamos de compreender melhor se o estudo para aplicação dos Instrumentos de Gestão 191 
(outorga e cobrança) seriam aplicados. Peço ajuda da diretoria e em especial a Gláucia para que 192 
possamos retomar esta avaliação com apoio do setor de outorga e da cobrança do INEA. 193 

Att., 194 

Instituto Terrazul 195 
Marcos Sant'Anna Lacerda 196 
Coordenador Subcomitê Sistema Lagunar de Jacarepaguá 197 
(21)2493-5770 198 
www.institutoterrazul.org.br  199 

Email enviado ao Coordenador da CTIL em 26/05/2014 200 
 201 
Prezado De Bonis,  202 
Coordenador da CTIL 203 
 204 
Tendo em vista que é objetivo da  CTIL a revisão do Regimento Interno do Comitê da 205 
Baía de Guanabara, venho sugerir a inclusão de dois temas, que tem sido recorrentes 206 
nas discussões do Subcomite do Sistema Lagunar de Jacarepaguá- SCSLJ, e que 207 
considero que deveriam ser melhor esclarecidos, conforme a seguir:   208 
 209 
1- Direito à voto do membro  titular da instituição suplente, em caso de falta do membro 210 
titular da instituição titular. Alguns membros entendem que na falta do membro titular 211 
 da instituição titular, o voto deverá ser exercido pelo membro substituto da instituição 212 
titular  e não pelo membro titular da instituição suplente. 213 
 214 
Conforme previsto nas RESOLUÇÃO CERHI-RJ nº 63, de 29 de junho de 2011 e 215 
RESOLUÇÃO CBH BG n.° 07, de 26 de maio de 2011. 216 
Art. 3°. 217 
."..§1º - Os Subcomitês serão constituídos por membros, titulares e por suplentes, com 218 
direito a voz e a voto exclusivamente no âmbito do subcomitê, sendo que o voto caberá 219 
ao titular e, em seu impedimento, ao suplente." 220 
 221 
Entendemos que deveria ser melhor explicitado no instrumento legal, que o suplente 222 
acima, se refere à instituição suplente e não ao suplente da instituição titular, que seria 223 
na verdade um substituto.   224 
 225 
2- Outro assunto que tem sido objeto de questionamentos, se refere a possibilidade do 226 
membro do comitê  representar mais de uma instituição, quer seja no Setor Usuário, 227 
Sociedade Civil e/ou Poder Público, e quer seja ocupando cargo de representante titular, 228 
 representante suplente ou mesmo como substituto do titular da instituição titular ou da 229 
suplente.    230 
 231 
Desde já agradeço o esclarecimento dessas questões, que tem prejudicado o andamento 232 
das reuniões ordinárias, extraordinárias e de diretoria.   233 
 234 
Att.  235 
Suzana Barros  236 
Diretoria Secretária do Subcomite do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.  237 
 238 

http://www.institutoterrazul.org.br/�

