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ATA da XVII Reunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de 1 

Jacarepaguá. No dia 7 de novembro de 2014, sexta-feira, em 1ª convocação, 2 

às 9:30h, com início as 10:00h e com término as 13:30h, foi realizada a 17ª. 3 

reunião plenária ordinária na sede da Acibarrinha, localizada na Rua Conde 4 

D'Eu n0 100, Barrinha - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, a fim de deliberar 5 

sobre os seguintes assuntos: 1- Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária; 2- 6 

Alcance dos objetivos da Oficina de Planejamento: 2.1- Apresentação Dr. 7 

Claudino/CEDAE “Disponibilidade/Demanda de Água na Região da Baixada de 8 

Jacarepaguá”; 2.2- Próximos temas para alcance dos objetivos da Oficina de 9 

Planejamento: Impactos Ambientais na área da AP4/Fiscalização Ambiental,  10 

Gerenciamento Costeiro e Zoneamento Econômico Ecológico e Plano de 11 

Recursos Hídricos e proposta de Enquadramento de Corpos Hídricos; 3- 12 

Informes sobre o Ciclo de Capacitações para os gestores municipais, 13 

representantes dos segmentos usuários e sociedade civil, em instrumentos 14 

previstos na Politica Nacional de Saneamento; 4- Assuntos Gerais. Estiveram 15 

presentes nesta reunião as instituições e seus representantes, conforme lista 16 

de presença, anexa a presente ata. O Sr. Coordenador, Marcos Sant’Anna 17 

iniciou a reunião informando sobre pontos importantes levantados na reunião 18 

do CBH BG, realizada na sede da ABES, quanto a mudança do Regimento 19 

Interno do CBH BG e a necessidade de adiamento da votação por falta de 20 

quórum, ficando a mesma remarcada para o dia 8 de dezembro, e quanto a 21 

complementação do processo de formação da Entidade  Delegatária a AABG,  22 

e que apoiará o CBH BG e seus respectivos subcomitês no alcance de seus 23 

objetivos e metas. Gustavo Vice Coordenador (Acibarrinha) propôs uma 24 

reunião a ser realizada no dia 28 de novembro sobre pontos que estão sendo 25 

discutidos no Regimento Interno do CBH BG, com vistas ao conhecimento e 26 

posicionamento dos membros do subcomitê. Suzana, Diretora Secretária, 27 

(PCRJ) sugeriu tb a discussão sobre pontos do RI, que foram enviados a 28 

Câmara Técnica Institucional Legal e que não são unanimidade no Subcomitê 29 

de Jacarepaguá. Informou ainda, que tendo em vista situações ocorridas na 30 

referida reunião do CBH BG, quanto à ida de membros dos subcomites ao 31 
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ENCOB, declinava da sua indicação para representar o subcomite no encontro.   32 

Após esses posicionamentos, o Coordenador deu início ao primeiro ponto da 33 

pauta, ou seja, a Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária, que foi aprovada 34 

pela plenária. Item 2- Quanto ao alcance dos objetivos da Oficina de 35 

Planejamento, na 16ª. reunião plenária ficou acertado que seriam realizadas 36 

mais quatro oficinas para a discussão de alguns temas relevantes ao 37 

subcomitê, ou seja, Disponibilidade/Demanda de Água na Região da Baixada 38 

de Jacarepaguá; Impactos Ambientais na área da AP4/Fiscalização Ambiental; 39 

Gerenciamento Costeiro e Zoneamento Econômico Ecológico; Plano de 40 

Recursos Hídricos e Proposta de Enquadramento de Corpos Hídricos. Dito 41 

isso, foi iniciada a apresentação Dr. Claudino/CEDAE 42 

“Disponibilidade/Demanda de Água na Região da Baixada de Jacarepaguá”, 43 

que destacou a abrangência do sistema e as obras que estão sendo 44 

executadas para melhoria da distribuição de água. Destacou que estão 45 

previstas as obras para execução do Guandu 2, com previsão de 46 

disponibilização de recursos para o aumento  da oferta de água. Suzana 47 

alertou quanto à seca que se iniciou em São Paulo, e que devido à gestão 48 

compartilhada, esta poderia se estender ao Paraíba do Sul e 49 

consequentemente ao Guandu, assim com a poluição dos rios contribuintes a 50 

captação do Guandu. Claudino concordou, e informou que a CEDAE está 51 

planejando uma campanha de uso racional de água, assim como a existência 52 

de um projeto para o desvio dos respectivos rios. Destacou ainda que as 53 

perdas da CEDAE se devem principalmente as construções irregulares. Monica 54 

(Rioáguas) concordou e confirmou a dificuldade para execução de projetos de 55 

drenagem, devido ao aumento das construções clandestinas e que infelizmente 56 

a mídia tem apoiado esse tipo de iniciativa. Claudino destacou que seria 57 

interessante sensibilizar os tomadores de decisão, quanto ao problema, e 58 

sugeriu convidar o Subprefeito da AP4/Barra, para ajudar na resolução do 59 

problema. Finda a apresentação da CEDAE, o coordenador passou ao terceiro 60 

ponto de pauta, relativo ao informe sobre o Ciclo de Capacitações para os 61 

gestores municipais, representantes dos segmentos usuários e sociedade civil, 62 
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em instrumentos previstos na Politica Nacional de Saneamento, que foram 63 

solicitadas duas vagas para o subcomitê, para cada disciplina e, que assim que 64 

forem disponibilizadas as vagas os membros serão convidados a se inscrever. 65 

4- Assuntos Gerais: Representantes da Acibarrinha informaram sobre a 66 

Campanha “Transporte Hidroviário Nós queremos!” e Donato Veloso (ONG 67 

Lagoa Viva) informou sobre o evento do  Movimento Evolutivo Pacto de 68 

Resgate Ambiental, dedicado a ações e projetos na luta pela conservação 69 

ambiental local, a ser realizado no dia 29 de novembro. Não havendo mais 70 

nada a acrescentar, foi lavrada a presente ata, por mim, Suzana Barros, e esta 71 

será apreciada pela plenária do SCSLJ, com vistas a sua aprovação na 72 

próxima reunião ordinária plenária, que se realizará na sede do Parque de 73 

Marapendi no dia 12 de dezembro de 2014. Suzana Claudia Monteiro de 74 

Barros, Diretora Secretária do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá.  75 


