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Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá - SCSLJ

Minuta da Ata da2^. Reunião Plenária

Data: 30 de março de 2012.

Local: Parque Natural Municipal de Marapendi.

Presentes: lista anexa.

A reunião teve início às 14:30 h, com a abertura pela Coordenadora do Subcomitê do
SLJ, tendo a seguinte pauta: 1- Apresentação pelo Gestor do Parque Natural Municipal
de Marapendi, Abilo Fernandes, do Projeto Corredor Verde;2- Aprovação da Ata de
reunião de 27101112;3- Ciência dos Memorandos enviados pelo Subcomitê do SCLJ ao
Gomitê-CBG (contratação de empresa para elaboração de material de divulgação, plano
de bacia do Subcomitês e encaminhamento de planta e de levantamento fotográfico da
futura sede do Subcomitê localizado na Penínsulal; 4- Apresentação do representante do
Poder Público Estadual, Gestor do Parque Estadual da Pedra Branca; 5- Agenda de
Trabalho: Canal do Rio Morto, Ganal das Taxas, Seminário "lntervenções do Poder
Público em saneamento ambiental na ârea da Baixada de Jacarepaguá" e Sistema
Hidroviário e 6- Assuntos Gerais.

1 - Apresentação no Gorredor Verde seus objetivos e a importância para a
biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida para a população - projeto piloto Canal
das Tachas.

Temas abordados:
- fauna e flora da região suas funções e biodiversidade.
- implantação do corredor verde como formação de ilhas verdes para conter as invasões e a
pressão antropica.
- Apresentação do mapa do Mosaico Carioca e a ligação das UCs por corredores verdes.
- Ações de Educação Ambiental - CEA/SMAC, poda e retirada de espécies invasoras - inÍcio
das ações pela FPJ - ações futuras: cercamento, plantio, dragagem, etc.
- Tânia do CEA falou sobre as ações da Educação Ambiental planejadas parc 2012
Suzana tomou a palavra parc iniciar o debate com perguntas e respostas
- Representante dos pescadores falou de como a pesca e prejudicada pela poluição hídrica na
Baixada de Jacarepaguá.
- Representante de CEDAE argumentou que estão realizando as notificações e o
monitoramento e que apos a segunda notificação, o orgão encaminha ao INEA para as
providências quanto à multa. Esclareceu que a CEDAE não Multa. Esclareceu que houve
melhoria nos corpos hídricos.
- Representante do Novo Leblon denunciou que após a falta de energia, a elevatória de
Marapendi tem jogado esgoto in natura.
- Representante do INEA propôs que se fizesse uma dlligência comum, INEA, CEDAE, SMAC,
etc, para monitoramento dos lançamentos de esgoto clandestinos nos corpos hídricos como foi
realizado para o Barrashopping.
- Tânia relatou que, nas ações da perefeitura, no projeto Corredor Verde, realizadas às 5"- raÍra rerarou que, nas açoes oa perereuura, no projelo uorreoor veroe, reatzaoas as 5- - lfeiras, junto à população, recebe todo o tipo de questionamento quanto as condiçôes Otlü
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degradação ambiental do Canal das Tachas. ïânia fez um convite para que a CEDAE venha
integrar às ações no Corredor Verde no Canal das Tachas. Tânia relatou ainda, que o CEA
Marapendi possui um projeto Expediçâo Barra Marapendi, onde são realizadas visitas guiadas
a lagoa de Marapendi, com os alunos de escolas municipais, para que estes conheçam na
prática, os ecossistemas da região e que durante uma visita escutaram um barulho como o de
uma cachoeira e pelo barulho viram na altura do Golden Green uma mancha com cor e
aspecto ruim. Tem havido acidentes de derramamento de esgoto na Lagoa por ocasião de falta
de energia.
- Representante do Terrazul falou que devemos aproveitar este momento de encontro com os
diversos setores da sociedade que o subcomitê está promovendo e agregar as forças para
melhorar a situação de degradação em que se encontram os recursos hídricos da região. Falou
da necessidade de se criar estratégias para resolver os problemas e sugeriu a criação do grupo
de trabalho para encaminhar as demandas em conjunto com representante da CEDAE, Rio
Aguas, INEA, SMAC para a realização de vistorias conjuntas, com a apresentação de laudos .

ïambém relatou que atrás do clube da Petrobrás - altura do Barra Sul jorra esgoto.
Lembrou ainda que, na última reunião foi solicitado gue a CEDAE enviasse ao sub comitê ou
realizasse a apresentação oficial de todas as obras em andamento com seus inícios, prazos de
duração e previsão de término, custos etc.

- Foi proposto desta forma, um Grupo de Trabalho, firmado através de um Termo de
Cooperação Técnica, para a realização deste monitoramento, o representante do INEA,
Stephan Gomes se dispôs a enviar modelo nos moldes já praticado em Niteroi, pela
Companhia de Aguas de Niterói, o Ministerio Público e o INEA. Segundo ele, o Termo
de Cooperação se fundamenta no poder de polícia do INEA. A concessionária fez o
levantamento dos pontos e o INEA realizou as vistorias de fiscalização. O trabalho deve
focar a questão do saneamento na Barra da Tijuca.

- Suzana solicitou o modelo do documento Termo de Cooperação Técnica ao
representante do INEA que ficou de enviar. O representante do INEA, Stephan Gomes,
se dispôs a enviar modelo.

- A CEDAE já enviou o número dos imoveis que ainda não realizaram as ligações para a rede
coletora, no Recreio dos Bandeirantes, ao Subcomitê da Bacia de Jacarepaguá.
- A Senhora Marília, representante da ASSAPE, relatou que a SMAC ainda não respondeu ao
pleito da ASSAPE, quanto à solicitação de desligamento da Estação de Tratamento da
Península.
- Representante do Sentinela Ambiental questionou sobre o trabalho da Patrulha Ambiental na
Região e também falou que as reclamações são antigas e que o esgoto está por toda a parte
na região. Citou o exemplo do Terreirão onde a Elevatória custou cerca de 34 milhões e que a
bomba está queimadahá 6 meses e que ainda não foi relocado recursos para o seu conserto.
- Suzana falou que a situação não tem so um culpado e que a culpa é de todos e que temos
que parar só de reclamar e sermos mais eficientes nas proposições. Muito investimento já foi
realizado e que há um passivo grande e a população na região só aumenta.
Ficou desta forma acertado que seria instituído o grupo de trabalho para tratar especificamente
essas questões. A proposta é objetiva e devemos partir para a formalização.
Representante dos condomínios perguntou como está o cronograma da CEDAE.
Foi lembrado que a CEDAE fez uma apresentação na reunião passada e ficou de enviar o
cronograma de implantação das redes.
- Representante dos pescadores perguntou quando irá começar os trabalhos de despoluição
das Lagoas de Jacarepaguá. Foi respondido, que conforme palestra do sub secretário do
Estado de Ambiente, na última terça-feira na Península, foi conseguido a metade da verba
necessária pelo FECAM, necessitando o restante que será fornecido pelo Governo Federal,
com os recursos do PAC, possivelmente no início de 2013.

2- Aprovação da Ata de reunião de 27101l,12.
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O Representante do lnstituto Terrazul ressaltou a necessidade de elaboração de um termo de
referência para a atualizaçáo do Plano para a Bacia da Região Hidrográfica e também ficou de
enviar para a Suzana o texto para modificação da Ata no item 7.1 que está em desacordo com
o que foi tratado em reunião.
A Ata será aprovada na próxima reunião, face às modificações necessárias que serão enviados
pelo representante do lnstituto Terrazul.

3- Ciência dos Memorandos.

Foi dada Ciência quanto aos memorandos enviados pelo subcomitê do SLJ para o Comitê da
Bacia da Guanabara sobre a contratação de empresa para elaboração de material de
divulgação, plano de bacia do subcomitê e encaminhamento de planta e de levantamento
fotográfico da futura sede do subcomites, localizado na Península, solicitado pelo INEA para
recuperação da área e implantação física do Subcomitê.
O representante do lnstituto Terrazul ressaltou a importância da elaboração de termo de
referência completo para a o tema elaboração de material de divulgação, pois citou o exemplo
da última reunião das Câmaras Técnicas do Conselho de Recursos Hídricos, onde um termo
não foi aprovado por estar com informações incompletas. Foi formado um Grupo de Trabalho
de Educação Ambiental para a elaboraçâo dos termos e referencia que trabalhariam a questão
da educação ambiental e se dedicariam inicialmente ao termo de referencia para o material de
divulgação, com a seguinte composição: lnstituto Terrazu|, Rio Ambiental, SMAC/CEA (Tânia
e Josefa). Suzana destacou ainda a necessidade de um termo de referencia para o plano de
bacia. E se comprometeu a executar, solicitando ajuda do David Zee.

4- Apresentação do Representante do Parque da Pedra Branca - Senhor Alexandre
Pedroso - Gestor do Parque Estadual Pedra Branca.

Alexandre apresentou slides sobre o Parque, sua sede, os problemas encontrados na
administração do Parque. Trata-se de parque urbano - o maior do munlcípio em área urbana.
O Parque está recebendo melhorias para atender seus visitantes. Atualmente recebe cerca de
2.000 visitantes no final de semana. São pessoas que moram na região e que não possuem
outras formas de lazer. Possui um Centro de Visitantes. Citou os principais problemas como, o
gado, presença de animais domésticos, oferendas, incêndios, extração, furto de areia, balão
entre outros. Atualmente participa de ações integradas com a gestão do Mosaico Carioca na
apreensão de armas, artefatos de caça, lixo hospitalar, desmatamento, lixo nas praias do
Parque de Grumari, retirada de construções irregulares. O Parque também conta com uma
equipe que realiza ações de Educação Ambiental com escolas na área do parque, exposições,
guias bilíngues nas trilhas do parque. Está sendo solicitado o cercamento do parque, e a
Secretaria Municipal está executando o reflorestamento dos morros em sua área.

5- Agenda de Trabalho.

Conforme última reunião os membros se dividiram em tarefas, sendo informado a situação dos
grupos de trabalho:

o Dossiê de denúncias sobre problemas constatados pela sociedade no sistema de
esgotamento instalado pela CEDAE: Ecogolf/ Ricardo Herdy e Luiz Carlos Gomes de
Couto/ ONG Lagoa Viva não havia representante para informar.

o Canal do Rio Morto: David ZeelCCBT, Suzana/SMAC. Conforme informado pela
Suzana, o documento está sendo elaborado, para envio a Rioáguas.

o Recuperação do passivo ambiental de acúmulo de lodo no Canal das Taxas (Ernani.,
Costa-ABES): não havia representante para informar.
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Organização do Seminário sobre Ações do poder Público: Luis Cláudio questionou
quanto a melhor data para realizar o seminário. Suzana sugeriu o mês de novembro.
Sistema Hidroviário: Marília/ASSAPE e Ephim Shluger/Ademi: Suzana comentou que
participou da última reunião do COMPUR, onde foram apresentados projetos
relacionados ao Sistema hidroviário na Bacia de Jacarepaguá (pelas lagoas - ligação
com condomínios, shoppings e futura estação do metrô e pelo mar, saindo da Joatinga
chegando até Paquetá). lnformou que convidou os representantes da SMU para a
apresentação dos projetos, tendo ficado de ligar após a Semana Santa. (Considera ser
importante uma reunião com o grupo de trabalho antes da apresentação para
uniformizar as informações). Os membros do Terra Azul, APREBAN, APESBAGUA e
Chalanas solicitaram ingressar no grupo. Suzana solicitou que a Marília da ASSAPE,
caso poèsível, providencie o local para a apresentação.
O representante do Barralerta se dispôs a ajudar no grupo do Termo de Cooperação da
CE DAE/Rioág u as/l N EA/S MAC.

6- Assuntos Gerais.

Proxima reunião será no dia 25105 no lnstituto Terrazul, que ficou de enviar o
membros do Subcomitê.
O lnstituto Lagoa Viva avisou que as Palestras do Subsecretário Antônio
Moscatelli estarão disponíveis no site do Instituto Lagoa Viva.

mapa para os

da Hora e do

Como nada mais havia para ser tratado, os trabalhos foram encerrados às 17h15min.

ATA a ser aprovada em 25/05/2AL2 na próxima reunião plenária.

Suzana
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Lista de Presença da 14. Reunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de
Jaca repaguá

SOCIEDADE CIVIL

TNSTTTUTÇAO NOME

CÂunnn CoMUNITARIA DA BARRA Cleo Pagliosa

AMORIO 2 Carla Lyra

SENTINELA AMBIENTAL David Ribeiro
AMASCO Marlene Parente
ABES Ausente justificada

ASSAPE Marília Cavalcanti

TERRAZU L Marcos Sant'Anna Lacerda

LAGOA VIVA Laundeyr Amancio

Q PRAIA Marcio Paes Leme

AMAR Claudio Torres Cavalcanti

FIJ ausente

Rio Ambiental Maria Augusta

Barralerta Sávio Cardoso

Alto Astral ausente

USUARIO

CEDAE Augusto Cesar

RJ REFRESCO ausente
ACIBARRA Donato Veloso

ADEMI Ephim Shluger
APREBAN Luiz Cláudio G. Rezendes

CHALANAS Daniel Araújo
ECOGOLF Ricardo Herdy

AP ESBAG UA Francisco Assis

Marina Barra Clube ausente

SOCIMA Marta Temper
ACI R Delfim Aguiar
ACIJA ausente
APELABATA ausente

PODER PÚBUCO

Estadual

IN EA Stephan Gomes

Parque Estadual Pedra Branca Alexandre Pedroso

M u nicipal

SMAC Suzana Claudia Monteiro de Barros

RIOAGUAS ausente justificada

BOSQUE DA BARRA ausente justificada

PARQUE CHICO MENDES ausente justificada
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CONVIDADOS

SMAC Lívia Coelho da S. Dias

SMAC Maíra Mourão Perozzo

SMAC / CEA Maria Josefa R. Lopes

CEA / PNM MARAPENDI Tania Sochem

MUNDO NOVO Elisa Friciello

c.c. B.T. Roberto Silva

C.C.B.T. Pedro Paulo Da Poian

IN EA Daniel

Lagoa Viva Toni Lourenço

Consultoria e Análise de Gestão Ambiental Patrícia Bezerra

Terra Azul Alessandra Chacon

AMAPAP Michel Vieira

Lions Recreio Maria de Lourdes

AMOR lonara Cassinelli
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