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ATA daXVIIIReunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de 1 

Jacarepaguá.Aos 12 dias do mês de dezembro de 2014 foi realizada a 18a 2 

reunião Plenáriado SCSLJ, em 1ª convocação às 9h30min, e em segunda 3 

convocação às 10:00h,com término as 13:00h, na sede do Parque Natural 4 

Municipal de Marapendi, localizado na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira 635, 5 

Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro,a fim de deliberar sobre os 6 

seguintes assuntos: 1- Aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária; 2- 7 

Informações sobre a Oficina do Sistema Hidroviário, na qual foi apresentado o 8 

andamento do projeto de dragagem do Sistema Lagunar de Jacarepaguá; 3- 9 

Informações sobre ações do Projeto Corredor Verde e Canal das Taxas; 4-10 

Definição das entidades do Setor de Usuário e Sociedade Civil, que 11 

encaminharão documentação para o processo eleitoral do Comitê da Baía de 12 

Guanabara -CBH BG; 5-Deliberação quanto ao ingresso do Clube Náutico da 13 

Sociedade Civil do Mandala-SOCIMA, na suplência do Setor de Usuários, do 14 

Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá; 6- Apresentação do 15 

representante do SCSLJ sobre sua participação no Encontro Nacional de 16 

Comitês de Bacias Hidrográficas-ENCOB, abordando temas tratados no 17 

evento, cursos realizados e disponibilização de materiais de interesse do 18 

subcomitê; 7- Uso do recurso do Progestão (convenio celebrado entre INEA e 19 

ANA) para apoiar dois projetos sugeridos pelo INEA: Atualização e Manutenção 20 

do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos e Banco de Dados Espaciais 21 

BDE; Ações para a implementação do Plano Estadual de Recursos Hídricos; 8- 22 

Assuntos Gerais. Estiveram presentes nesta reunião as instituições e seus 23 

representantes, conforme lista de presença,anexaa presente ata. O Diretor 24 

Geral do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, Sr. Marcos 25 

Sant’Anna Lacerda, representante do Terrazul, iniciou a reunião, dando boas 26 

vindas e agradecendo a Sra Rosana, Gestora do Parque de Marapendi, quanto 27 

a cessão do local e apresentando os temas de pauta, sendo o primeiro item a 28 

aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária. A mesma foi aprovada por 29 

unanimidade. Por solicitação da Sra. Rosana,Gestora do Parque de Marapendi, 30 

eda Sra. Silma, representante da SMAC no projeto Corredor Verde, que tinham 31 
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outra reunião, houve uma inversão de pauta, sendo antecipada a apresentação 32 

sobre as Informações sobre ações do Projeto Corredor Verde e Canal das 33 

Taxas como item 2.  A Sra. Silma iniciou a apresentação destacando a 34 

importância do Projeto Corredores Verde, que visa conectar as Unidades de 35 

conservação ao entorno do espaço geográfico, abrangendo desde a região 36 

final da lagoa de Marapendi ao Canal de Sernambetiba. O projeto destaca o 37 

percurso das águas em sua qualidade e quantidade, e intervenções 38 

urbanísticas necessárias para a manutenção das áreas remanescentes para 39 

proteção da fauna e da flora. 3–Quanto às informações sobre a Oficina do 40 

Sistema Hidroviário foi esclarecido pelo Sr. Gustavo Gorayeb, Vice 41 

Coordenador do SCSLJ, e representante da Acibarrinha, sobre a presença do 42 

Professor Antonio da Hora em reunião do GT do Sistema Hidroviário, e quanto 43 

à elaboração de um Termo de Referencia entre o MP Federal e Estadual e a 44 

Secretaria de Ambiente do Estado, para início da dragagem do Sistema 45 

Lagunar de Jacarepaguá. A Sra.Suzana, Secretária Executiva do SCSLJ, e 46 

representante da SMAC, esclareceu ainda que foram realizadas algumas 47 

exigências no TAC, quanto a modificação e complementação dos estudos, 48 

quais sejam: a retirada da ilha que seria construída com os sedimentos da 49 

dragagem, e a transferência do bota fora em geobags, para a Pedra da Panela 50 

em área da Carvalho Hosken, o nivelamento de cavas existentes na Lagoa de 51 

Jacarepaguá com parte do bota fora e estudos adicionais com o Instituto 52 

Nacional de Pesquisas Hidroviárias, visando  a construção de molhe (guia 53 

corrente), incluindo a avaliação de modelo físico e modelo reduzido para o 54 

projeto do molhe. Informou ainda que falara recentemente com o Professor 55 

Antonio e que o projeto ainda não havia sido assinado. No item 4-Definição das 56 

entidades do Setor de Usuário e Sociedade Civil, que encaminharão 57 

documentação para o processo eleitoral do Comitê da Baía de Guanabara -58 

CBH BG foi levantado na plenária quais instituições teriam interesse em se 59 

candidatar. Na Sociedade Civil se candidataram a Ecomarapendi, o Terrazul, a 60 

OAB e a AMAR, e no Setor dos Usuários a Acibarrinha, a APREBAN, a CEPE-61 

Rio e a Associação de Pescadores doArroio Pavuna. As entidades ficaram de 62 



 

CBH-BG - COMITÊ DA BAÍA DE GUANABARA 

 SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ 

3 

 

consultar o site do Comitê da Baía de Guanabara 63 

(www.comitebaiadeguanabara.org.br) para verificar os documentos 64 

necessários. O fórum do eleitoral CBH-BG deverá ocorrer em março de 2015. 65 

Foi destacada a importância do SCSLJ ter um número expressivo de 66 

representantes no CBH-BG, uma vez que nesse fórum que as coisas se 67 

reolvem.  O Coordenador informou sobre o andamento da Entidade Delegatária 68 

e a assinatura do Contrato de Gestão entre o INEA e a AABG, com prazo de 69 

cinco anos, e que a associação funcionará na Avenida Beira Mar, localizada, no 70 

centro do Rio de Janeiro. O Coordenador apresentou e-mail enviado a 71 

Coordenação do CBH-BG, com propostas a serem incluídas na pauta da 72 

reunião de 22/12, assim como, material disponibilizado pela AABG relativo ao 73 

Contrato de Gestão, ao Programa de Trabalho e processos seletivos e 74 

informou que os documentos seriam disponibilizados no site do Subcomitê 75 

(www.subcomiteslj.url.ph).Noitem 5, tendo em vista a ausência do 76 

representante da SOCIMA, a deliberação para o ingresso do Clube Náutico da 77 

Sociedade Civil do Mandala - SOCIMA, na suplência do Setor de Usuários, do 78 

Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, não pode ser votada; 6- 79 

Apresentação do representante do SCSLJ sobre sua participação no Encontro 80 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas-ENCOB, abordando temas 81 

tratados no evento, cursos realizados e disponibilização de materiais de 82 

interesse do subcomitê. A representante do Lyons Clube, Sra. Leda Franco, 83 

destacou que no seu entender o evento foi mal planejado e apresentou 84 

infraestrutura deficiente, e que o material  das apresentações e 85 

minicursospoderá ser baixado no site http://www.encob.org/#!download-das-86 

apresentaes/c1ujy .7- Uso do recurso do Progestão (convenio celebrado entre 87 

INEA e ANA) para apoiar dois projetos sugeridos pelo INEA: Atualização e 88 

Manutenção do Cadastro de Usuários de Recursos Hídricos e Banco de Dados 89 

Espaciais BDE; Ações para a implementação do Plano Estadual de Recursos 90 

Hídricos. O Coordenador esclareceu os dois pontos ao plenário e disponibilizou 91 

a Ata da Reunião doProgestão.8- Assuntos Gerais: a representante da OAB 92 

informou sobre o evento a se realizar na OAB em 4 de fevereiro: “Escassez da 93 

http://www.comitebaiadeguanabara.org.br/�
http://www.encob.org/#!download-das-apresentaes/c1ujy�
http://www.encob.org/#!download-das-apresentaes/c1ujy�
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Agua: Só a chuva não resolve” e que enviará o convite via e-mail. Foi proposto 94 

ainda pela representante da OAB um documento de apoio ao início da 95 

dragagem a ser enviado ao MP Federal e Estadual, que seria realizado com 96 

apoio dos membros do SCSLJ. Não havendo mais nada a acrescentar, foi 97 

lavrada a presente ata, por mim,Suzana Barros, e esta será apreciada pela 98 

plenária do SCSLJ, com vistas a sua aprovação na próxima reunião ordinária 99 

plenária, que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2015, em local a ser 100 

definido em reunião da diretoria colegiada.Suzana Claudia Monteiro de Barros.  101 


