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ATA da XVI Reunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Aos 19 dias 1 
do mês de setembro de 2014 foi realizada a 16a

Temas 
 

 reunião Plenária do SCSLJ, em 1ª convocação 2 
às 10h00min, e em segunda convocação às 10h40min, na sede do Clube Marapendi, 3 
localizado à Av. das Américas, 3979,  Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre 4 
os seguintes assuntos:1- Aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária; 2- Oficina de 5 
Planejamento do SCSLJ (Síntese das Apresentações e Passos para consolidação das 6 
sugestões); 3- Publicidade da participação das entidades nas reuniões plenárias ordinárias do 7 
SCSLJ; 4- Indicação de representante do SCSLJ para participar do ENCOB; 5- Deliberar sobre 8 
a substituição da entidade Rioambiental, a pedido, no plenário do CB-BG no Setor da 9 
Sociedade Civil e 6- Assuntos Gerais: Sistema de Informação do Subcomitê. Estiveram 10 
presentes nesta reunião as instituições e seus representantes, conforme lista de presença, 11 
anexa a presente ata. O Diretor Geral do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Sr. 12 
Marcos Sant’Anna Lacerda, iniciou a reunião, dando boas vindas a todos e apresentando os 13 
temas de pauta, sendo o primeiro item a aprovação da Ata da 15ª Reunião Ordinária. A mesma 14 
foi aprovada com a correção das linhas 80 e 81, conforme solicitação do Secretário Executivo 15 
do CBG, Sr. Alexandre Braga, enviada por e-mail. Item 2 – O Sr. Coordenador apresentou a 16 
Avaliação da Oficina de Planejamento CBH BG, sendo discutido pelo grupo os próximos 17 
passos para alcançar as sugestões do grupo. Dessa forma, ficou acertado que serão 18 
realizadas mais quatro dias de oficina com os seguintes temas listados a seguir:  19 

Palestrante Data  Organizador  

1-Disponibilidade/Demanda de água 
na região da Baixada de 
Jacarepaguá. 

Claudino/Cedae  
 

31/10 
9:30 às 
13:00 

Suzana Barros 

2-Impactos Ambientais na área da 
AP4/ Fiscalização Ambiental  

Mario  
 

14/11 
9:30 às 
13:00 

Mário Souza Silva,  
Christiane 
Bernardo,  
Marcia Cristalli 

3-Gerenciamento Costeiro e 
Zoneamento Economico Ecológico 

Ricardo Voidivic 
 

5/12 
9:30 às 
13:00 

Suzana Barros 

4- Plano de Recursos Hídricos e 
proposta de Enquadramento de 
Corpos Hídricos 

Moema Versiani  12/12 
9:30 às 
13:00 

Marcos Sant’Anna 

Conforme combinado anteriormente, nas apresentações serão destacados os itens   que foram 20 
levantados durante a oficina, e que serão discutidos nas apresentações propostas acima mais 21 
detalhadamente, de maneira que todos sejam abrangidos. Após a realização das 22 
apresentações, caso algum item não seja identificado será proposta uma apresentação que 23 
abranja a discussão dos temas. No item 3, foi dada publicidade quanto a presença  das 24 
entidades nas reuniões plenárias ordinárias do SCSLJ, sendo informado pelo coordenador que 25 
a instituição IBRASA, por não ter participado de nenhuma reunião plenária após a eleição, 26 
apresentando assim, mais de três faltas não justificadas, conforme o Regimento Interno do 27 
Comitê da Baía de Guanabara, abre vaga no Setor da Sociedade Civil e substituição por nova 28 
instituição através de eleição em reunião plenária. Quanto ao INEA, cujo representante 29 
também está com número de faltas superior ao permitido, ficou combinado que o Coordenador 30 
enviará e-mail ao Diretor do Comitê da Baía de Guanabara, com cópia à Diretora do INEA, 31 
Rosa Formiga e à Gerencia Apoio a Comitês, solicitando a substituição do representante do 32 
INEA. 4- Indicação de representante do SCSLJ para participar do ENCOB. Foram indicados a 33 
Sra. Suzana Barros, representante da PCRJ/SMAC, e a Sra. Leda Franco, representante do 34 
Lyons Clube. 5- Deliberar sobre a substituição da entidade Rioambiental, à pedido, no plenário 35 
do CB-BG, no Setor da Sociedade Civil. Foi deliberada a indicação da instituição OAB para tal 36 
representação. 5- Assuntos Gerais: Sistema de Informação do Subcomitê. Após, o Sr. Luiz 37 
Claudio da APREBAN, falou sobre o Projeto do Leme ao Pontal, que será realizado em 38 
novembro e solicitou a ajuda de todos para o desenvolvimento do mesmo. O mesmo solicitou 39 
que a Diretora Executiva, Sra. Suzana, enviasse a todos os membros.  Destacou ainda, a 40 
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solicitação de ajuda da representante da Subprefeitura, Sra. Marcia Cristalli, quanto à 41 
concessão do “Nada a Opor” da Prefeitura a realização do projeto.O Sr. Donato Velloso 42 
solicitou a divulgação do Movimento Evolutivo Pacto de Resgate Ambiental, dedicado em 43 
ações e projetos na luta pela conservação ambiental local, convidando para o passeio 44 
ecológico na LAGOA DE MARAPENDI, a se realizar no dia 25 de outubro de 2014, com saída 45 
as 10h00, volta 12h00, da sede da ECOBALSAS, na Avenida Lúcio Costa (com 46 
estacionamento) ao lado do Beach Point (próximo ao quiosque Pesqueiro) 800m da Av Ayrton 47 
Senna, sentido  Recreio. Não havendo mais nada a acrescentar, foi lavrada a presente ata, por 48 
mim, Suzana Barros, e esta será apreciada pela plenária do SCSLJ, com vistas a sua 49 
aprovação na próxima reunião ordinária plenária, que se realizará na sede da Câmara 50 
Comunitária da Barra da Tijuca, no dia 7 de novembro de 2014. Suzana Claudia Monteiro de 51 
Barros.  52 


