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

Jacarepaguá. 2 

Aos 22 de março de 2013 foi realizada a 7a reunião Ordinária do SCSLJ, em 3 

1ª convocação às 14, e em segunda convocação às 14h30min, na sede da 4 

Acibarrinha, localizada na Rua Conde D'Eu n. 100, Barrinha - Barra da 5 

Tijuca, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos 1- Ações da CEDAE 6 

e da Rioáguas no Programa Sena Limpa, na região de São Conrado; 2 - 7 

Aprovação da Ata da reunião de 30 de novembro de 2012; 3-Oficina de 8 

Planejamento para estabelecer as prioridades do Subcomitê; 4- Inclusão da 9 

Associação Acibarrinha no setor Usuário; 5- Andamento dos Projetos do 10 

Subcomitê no Comitê da Baía de Guanabara; 6- Assuntos Gerais: SIG 11 

(site), Plano de Bacia, Agência Delegatária, Evento Terrazul. Com a 12 

presença dos membros do Subcomitê, conforme relação a seguir: Usuário: 13 

CEDAE – Sr. Claudino Espírito Santo e Sr. Alexandre Oliveira; Fundação 14 

Rio Águas – Sr. Daniel Moraleida; RJ refresco – Sr. Marcelo Gualter; 15 

Associação de Chalanas do Canal da Barra da Tijuca – Sr. Daniel Araújo; 16 

ACIBARRA - Sr. Donato Veloso; APREBAN - Sr. Luis Claudio. Sociedade 17 

Civil: Alto Astral- Sra. Valessa Santos; Lagoa Viva – Sr. Luiz Carlos Couto; 18 

Terrazul – Sr. Marcos Sant’Anna Lacerda; Amasco – Sra. Marlene Parente; 19 

Barralerta – Sr Sávio; Rio Ambiental - Sra. Maria Augusta Ferreira; 20 

Ecomarapendi – Sra. Cynthia. Poder Público: Fiocruz – Sr..Paulo Barrocas ; 21 

INEA – Sra. Glaucia Freitas; INEA/Pedra Branca – Sr. Alexandre Pedroso; 22 

SMAC - Sra Suzana Cláudia Monteiro de Barros.  Convidados: Acibarrinha-23 

Rio - Sr. Eduardo Valeriano, Sr. Gustavo Gorayeb, Sr. Rogerio Aquim e Sra. 24 

Ana Seroa da Motta; Revista Saúde e Lazer – Sra. Liana Gomes e Sr. Joaõ 25 

Ignácio; Fernando Brandão imóveis- Sr. Fernando Brandão; Instituto 26 

Walden- Beatriz Penna; Posto Portal do Itanhangá – Manuel Vilela; Instituto 27 

Terrazul – Romulo Ferrão; Fambarra- Sergio Andrade; Secretaria de 28 

Educação – Maria Josefa Restum. A Coordenadora do Subcomitê, Sra. 29 

Suzana Monteiro de Barros iniciou a reunião às 14h30min, agradecendo a 30 

presença de todos, e ressaltando a importância da data em Comemoração 31 

ao Dia Mundial da Água, objeto de discussão neste Fórum, um momento de 32 

reflexão, sobre as condições em que se encontram os corpos hídricos da 33 
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Região Hidrográfica de Jacarepaguá.  Passou então a palavra ao anfitrião 34 

do evento, Presidente da ACIBARRINHA, Sr. Eduardo Valeriano Alves, que 35 

falou sobre a importância da Instituição Acibarrinha na região e quanto ao 36 

prazer de sediar a reunião do Subcomitê, oferecendo o espaço sempre que 37 

necessário. Em prosseguimento, a Coordenadora abriu os trabalhos, 38 

cumprindo a pauta do Edital de Convocação: 1- Apresentação do Projeto 39 

Sena Limpa pelo representante da Rioáguas, Sr. Daniel, que esclareceu 40 

sobre o Projeto Sena Limpa, que trata da melhoria da qualidade Ambiental 41 

em seis praias da Orla do Rio de Janeiro, em especial, o projeto de 42 

Recuperação Ambiental da Praia de São Conrado, através da reforma da 43 

Galeria de Cintura que desviará o lançamento das águas pluviais que são 44 

lançadas em quatro pontos na Praia de São Conrado para um ponto no 45 

Costão Rochoso. Ressaltou que o projeto é desenvolvido em parceria com 46 

a Secretaria do Estado do Ambiente (SEA), Secretaria Municipal de Meio 47 

Ambiente – SMAC, SECONSERVA, Rioáguas, CEDAE, EMOP, entre outros 48 

órgãos. Esclareceu que já existem projetos de iniciativa de outros órgãos 49 

para a redução de resíduos – (Light Recicla e Light Eficiente) e Vamos 50 

Combinar (SECONSERVA), mas que ainda se mostram pouco eficientes e 51 

que há necessidade de intervenções físicas, no território, para melhorar a 52 

logística de recolhimento dos resíduos na comunidade da Rocinha. A 53 

Coordenadora ressaltou que o projeto está sendo realizado com o apoio de 54 

ações do Projeto Guardiões dos Rios em execução na Rocinha, e que há 55 

grande dificuldade na redução dos resíduos lançados nas áreas mais altas 56 

da comunidade. O Sr. Daniel concordou que apesar do apoio de várias 57 

instituições, como a COMLURB e a parceria com as equipes de Educação 58 

Ambiental do INEA, há dificuldade na redução da produção de resíduos, 59 

que são lançados nos corpos hídricos. As reuniões de planejamento das 60 

ações são realizadas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O 61 

representante do Instituto Terrazul propôs a participação de representantes 62 

do Subcomitê nas reuniões de planejamento, ficando de contatar o 63 

representante da Coordenação de Recursos Hídricos da SMAC. Em 64 

seguida se deu a apresentação do representante da CEDAE, Dr. Claudino, 65 

que complementou com as ações da CEDAE no referido projeto. Foi 66 
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questionado pelo Sr. Luis Claudio, representante da APREBAN, quanto à 67 

participação da população no projeto. O Sr. Claudino ressaltou que o 68 

projeto foi apresentado para a Comunidade de São Conrado, pelo 69 

Secretário de Estado do Ambiente e que este foi bem aceito pela mesma. 2- 70 

Aprovação da Ata da 6ª. Reunião Plenária, sendo aprovada por 71 

unanimidade. 3- Oficina de Planejamento, realizada em 22 de fevereiro no 72 

Instituto Terrazul, sendo que o representante da referida instituição, Sr. 73 

Marcos Sant`Anna Lacerda, discorreu sobre a importância de discussão do 74 

tema pelos membros do Subcomitê,  chamando atenção que a gestão dos 75 

recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 76 

poder público, dos usuários e das comunidades. Destacou os cinco (05) 77 

instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, e o 78 

Plano de Bacia mereceu aprofundamento e destaque, sendo compreendido 79 

como aquele que merece maior esforço do Subcomitê para sua 80 

concretização. Lembrou então, que são vários os documentos já elaborados 81 

sobre a região e que os mesmos podem ser utilizados como ponto de 82 

partida para definição do que necessitamos de aprofundamento para o 83 

diagnóstico da bacia. Outro ponto tratado foi quanto à necessidade de 84 

convocar um representante do INEA para apresentar os estudos já 85 

realizados para implementação da faixa marginal de proteção das lagoas.  86 

Com relação aos instrumentos de Outorga e Cobrança foi compreendido 87 

que deve ser buscado junto ao INEA, o cadastro das empresas que já 88 

solicitaram outorga e a real situação de cada uma, assim como também, da 89 

arrecadação obtida com a cobrança pelo uso da água. Outro ponto 90 

importante são as informações quanto ao monitoramento dos rios e lagoas 91 

e seu enquadramento. A Sra. Suzana propôs que seja formatado um 92 

cronograma de reuniões para a apresentação de cada tema pelo órgão 93 

gestor de recursos hídricos, INEA, com vistas a subsidiar os trabalhos da 94 

Oficina de Planejamento. 4- Aprovação pela plenária quanto ao ingresso da 95 

ACIBARRINHA como membro representante do Setor Usuário no 96 

Subcomitê, em substituição a APELABATA, cumprindo o RI, sendo a 97 

instituição aprovada por unanimidade.  A Sra. Gláucia questionou quanto à 98 

análise dos documentos exigidos para o ingresso da instituição e seu 99 
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enquadramento nos dispositivos legais, estando os mesmos disponíveis na 100 

mesa para averiguação pela plenária. Neste ponto a Sra. Suzana lembrou 101 

que o RI do CBG estabelece em seu artigo 41, que a instituição com mais 102 

de 3 (três) faltas poderá ser substituída e lembrou que está  previsto um 103 

fórum eleitoral para o mês de outubro, quando este mandato terminaria 104 

após 2(dois) anos. A Sra. Glaucia informou que deveria ser feita uma 105 

consulta ao CBG através da Camara Técnica institucional e Legal - CTIL, 106 

uma vez que aconteceram mudanças com relação aos mandatos dos 107 

subcomitês. 5- Andamento dos dois projetos apresentados ao Comitê da 108 

Bacia Hidrográfica da Baía da Guanabara. (Projeto de Mobilização e 109 

Educação Ambiental do Subcomitê do Sistema Lagunar da Bacia 110 

hidrográfica de Jacarepaguá e o Projeto Estudo de Outorga e Cobrança 111 

pelo Transporte Hidroviário no Sistema Lagunar da Bacia Hidrográfica de 112 

Jacarepaguá). Foi colocada a situação dos dois projetos dentro do Comitê 113 

da Baia de Guanabara. A Sra. Suzana esclareceu que o Estudo de Outorga 114 

e Cobrança pelo Transporte Hidroviário no Sistema Lagunar da Bacia 115 

Hidrográfica de Jacarepaguá servirá para subsidiar a possibilidade de 116 

cobrança pelo uso dos recursos hídricos, caso seja instituído um transporte 117 

hidroviário no Sistema Lagunar de Jacarepaguá por uma concessionária 118 

pública, projeto previsto para as olimpíadas de 2016, de interesse do 119 

governo municipal. O representante dos pescadores APREBAN, Sr Luis 120 

Claudio, solicitou o projeto de Estudo Hidroviário do governo municipal para 121 

conhecimento do subcomitê. A Sra. Suzana informou que o representante 122 

da Secretaria Municipal de Transportes apresentou aos membros do 123 

subcomitê, um estudo preliminar  e  que segundo informado o mesmo seria 124 

desenvolvido pela Casa Civil da Prefeitura, com vistas a verificar sua 125 

viabilidade técnica  e econômica e possibilidade de concessão pública, não 126 

tendo maiores informações, mas caso seja aprovado terá que ser 127 

apresentado por audiência pública. Destacou que os membros do 128 

Subcomitê podem ajudar na procura de informações de seu interesse e que 129 

o segmento dos pescadores, por estar diretamente envolvido no projeto, 130 

poderia se organizar e solicitar informações antecipadamente ao Prefeito. 131 

Ressaltou que todos os membros do subcomitê podem ajudar na busca de 132 
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informações do seu interesse, não sendo possível à coordenação do 133 

subcomitê buscar todas as informações, pois o comitê é um conjunto de 134 

membros, que devem se organizar para tratar de um interesse comum. O 135 

representante do INEA/Pedra Branca, Senhor Alexandre, Pedroso sugeriu 136 

ao Sr. Luis Claudio que caso não fosse atendido o solicitado, que se 137 

oficiasse o Comitê e o Subcomitê, através do Ministério Público. 6 - 138 

Assuntos Gerais: A Sra. Suzana esclareceu sobre o SIG (site), que já está 139 

disponível no endereço:                                  140 

www.comitebaiadeguanabara.org.br. Esclareceu que há um link para o 141 

SCSLJ. Já estão sendo incluídas as atas, memorandos, relatórios e que 142 

pode ser proposta pelos membros a inclusão de outros documentos de 143 

interesse da nossa área, como fotos, bibliografias, etc. Destacou que após 144 

muitas solicitações, conseguiu o RAS (Relatório Ambiental Simplificado) da 145 

dragagem do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, que será disponibilizado 146 

pela empresa que realizou o estudo e que assim que assim que receber o 147 

estudo solicitará a NOVATERRA (empresa que desenvolve o SIG/site) que 148 

disponibilize no site. Quanto ao Plano de Bacia destacou que foi realizado 149 

um memorando para a diretoria do CBG, e enviado por email a todos os 150 

membros, justificando a elaboração de plano de bacia para as regiões 151 

hidrográficas do CBG que não possuem plano de bacia. Quanto a Agência 152 

Delegatária foi solicitada a representante do INEA informações, mas a 153 

mesma não soube dar uma posição quanto o assunto. Um assunto que não 154 

constava em pauta, foi quanto a futura sede do subcomitê (prédio localizado 155 

no Parque Natural Municipal Professor Mello Barreto). O representante da 156 

ONG LAGOA VIVA afirmou que a Senhora Coordenadora estaria 157 

escondendo a verdade sobre a situação da sede da Península, pois 158 

segundo informado pela representante do INEA, Sra. Glaucia, o mesmo já 159 

havia sido cedido para a Prefeitura. A Senhora Coordenadora esclareceu 160 

que a cessão de uso para a Prefeitura ainda não havia sido concretizada, 161 

estando na dependência da concordância por parte do INEA quanto a 162 

mudança proposta pela Prefeitura, em relação à Cláusula Sétima do termo 163 

de cessão de uso, para sua concretização. Após assinatura do termo 164 

de cessão pelas autoridades competentes do INEA e da Prefeitura e 165 
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publicação em DO, a cessão será concretizada. A plenária decidiu que a  166 

representante do INEA no Subcomitê, Sra. Glaucia,  interceda para agilizar 167 

a pendência do referido documento, que foi enviado pela Prefeitura  para o 168 

responsável do Patrimônio do INEA. O último tema foi o  convite formulado 169 

pelo representante do Terrazul para participação dos membros do SCSLJ  170 

no lançamento do Projeto Proteção Ambiental Lagunar, que trata de uma 171 

parceria do Instituto Terrazul com o Clube de Empregados da Petrobrás, 172 

por meio do Programa Petrobras Ambiental. O Sr. Marcos destacou que os 173 

membros do Subcomitê podem expor os banners de suas instituições 174 

durante o encontro. O evento será realizado no dia 15/ 04/ 2013, no horário 175 

das 14:00 h, no Salão Nobre do Clube de Empregados da Petrobras – 176 

Cepe-Rio, situado a Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 13.031 – Barra da 177 

Tijuca. Não havendo mais assuntos, a Coordenadora do Subcomitê, Sra. 178 

Suzana deu por encerrada a reunião e lavrou a presente ATA. Estando 179 

programada a próxima reunião para o dia 24 de maio no instituto Terrazul.  180 


