
 
 ATA da VIII Reunião Plenária do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá. Aos 24 

dias do mês de maio de 2013 foi realizada a 8
a 

reunião Ordinária do SCSLJ, em 1ª convocação 
às 14h, e em segunda convocação às 14h30min, na sede do Instituto Terrazul, localizada na 
Ilha da Gigóia, Barra da Tijuca, a fim de deliberar sobre os seguintes assuntos 1-Apresentação 
do andamento do Estudo de Viabilidade Hidroviária para o Sistema Lagunar de Jacarepaguá 
(Coordenação de Recursos Hídricos da SMAC); 2 -Informes sobre a Sede da Península (INEA) 
; 3 -Aprovação da Ata da última Reunião Plenária (22 de março de 2013); 4 -Eleição pelo Setor 
da Sociedade Civil, de instituição para assumir a Secretaria Executiva do SCSLJ; 5 -Informes 
sobre processo eleitoral e escolha de Comissão Eleitoral; 6 -Assuntos Gerais: Calendário de 
reuniões; Eventos Semana Meio Ambiente: PUC, Bosque da Barra, Marina Barra Clube, Outros. 
Com a presença dos membros do Subcomitê, conforme relação a seguir. Usuários: Fundação 
Rio Águas – Sra.Monica Montenegro e Sr. Daniel Moraleida; Associação de Chalanas do Canal 
da Barra da Tijuca – Dr. Daniel Araújo; ACIBARRA – Sr. Donato Veloso; Associação de 
Moradores e Pescadores Arroio Pavuna – Sra. Maria Zélia Dazzi; Acibarrinha – Sr.Gustavo 
Gorayeb. Sociedade Civil: ABES-Rio – Sr. Julio Cesar Jucá; Q Praia Associação de 
Barraqueiros de Praia – Sr. Marcio Paes Leme; AMAR – Sr. Joaquim Maia; Lagoa Viva – Sr. 
Luiz Carlos Couto; Instituto Terrazul – Sr. Marcos Sant’Anna Lacerda; Amasco – Sra. Marlene 
Parente; Rio Ambiental – Sra. Maria Augusta Ferreira; Ecomarapendi – Sra. Cynthia Souza; 
Câmara Comunitária da Barra – Sr. David Zee; ASSAPE-Sra. Marilia Cavalcanti. Poder Público: 
Fiocruz – Sra. Sandra Hacon; INEA – Sra. Glaucia Freitas; SMAC -Sra Suzana Cláudia 
Monteiro de Barros; FPJ-Sra. Luiza Laera; Parque Chico Mendes – Sra. Denise 
Monsores. Convidados: Secretaria de Educação – Sra. Maria Josefa Restum; SMAC-Sr. 
Alexandre De Bonis, Fiocruz Campus Mata Atlantica – Sra. Flavia Soares. A Diretora do 
Subcomitê, Sra. Suzana Monteiro de Barros iniciou a reunião às 14h30min, agradecendo a 
presença de todos, em especial a presença dos monitores do Projeto Proteção Ambiental 
Lagunar convidados pelo Instituto Terrazul. Foi iniciada a reunião com a apresentação do item 1 
de pauta, a apresentação do Andamento do Estudo de Viabilidade Hidroviária para o Sistema 
Lagunar de Jacarepaguá pelo Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Engenheiro Alexandre De Bonis. O Projeto de Regulamentação e Ligação 
Hidroviária das Lagoas da Barra da Tijuca foi idealizado pela Secretaria Municipal de 
Transporte e pelo Instituto Pereira Passos em 2007. Fez um breve relato das condições 
ambientais das lagoas do Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá e sobre o aporte de 
recursos, que atualmente esta região está recebendo do Governo do Estado em Rede de 
Esgotamento Sanitário e também com o início das Obras de Drenagem, que darão suporte para 
o transporte hidroviário na região. O Projeto, na atual gestão, está sendo desenvolvido em 
parceria com a Secretaria de Estado do Ambiente, Casa Civil/SUB PPP; IPP; Empresa Olímpica 
Municipal; SMTR; SMAC. Está sendo estudada a Regulamentação do Transporte Hidroviário 
com regras claras para conter conflitos e verificar a viabilidade econômica. Na modalidade 
Manifestação de Interesse verifica-se o Interesse de empresas em atuar no processo e fazer o 
estudo de viabilidade econômica. Foi exibido um mapa realizado pela SMTR com os pontos de 
atracadouros. Sendo que este mapa está sendo atualizado face às novas construções que 
subsidiarão os  



51 Jogos Olímpicos de 2016. Estão sendo estudadas também, de acordo com o 52 Engenheiro 
De Bonis, embarcações mais modernas, que causem menos 53 impactos ambientais. 2-A 

representante do INEA no Subcomitê, Sra. Glaucia, 54 deu os últimos informes sobre a futura 
Sede do Subcomitê, no Parque Natural 55 Municipal Professor Mello Barreto localizado em área 

adjacente ao Condomínio 56 da Península. A Senhora Gláucia contextualizou a história das 
obras de reparo 57 do prédio pela ASSAPE, no final de 2012, sua interrupção a pedido do INEA, 

58 posteriormente o pedido de Cessão do Prédio pela Prefeitura. Relatou ainda 59 que, em 
pesquisa ao Patrimônio do Estado, não consta o termo de doação ou 60 de cessão do espaço, 
onde concluiu-se que o imóvel não faz parte do 61 patrimônio do estado, necessitando, desta 
forma, regularizar a parte jurídica 62 do imóvel. Ao final da exposição, entregou uma carta à 

Coordenadora do 63 Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá (ANEXO ao presente), na 
qual 64 é informado pela Gerente de Gestão Participativa das Águas, Sra. Glaucia 65 Sampaio, 

que somente após a verificação da real titularidade do imóvel é que o 66 INEA poderá dar 
continuidade à solicitação do Termo de Cooperação para 67 cessão à Prefeitura do Rio de 

Janeiro. O mesmo documento informa que o 68 referido imóvel não faz parte do patrimônio do 
INEA e solicitando que seja 69 obtida pela GEAUD, a certidão de ônus reais. A Sra. Marilia 

questionou se 70 poderia entrar no prédio para finalizar as obras. O Sr. Alexandre De Bonis 71 
informou que iria conversar com o Sr. Secretario de Ambiente, Dr. Muniz para 72 esclarecer o 

assunto. Quanto ao item Segurança da SEDE o Sr. Luis Carlos, 73 representante da Ong Lagoa 
Viva, informou que como faz parte da Comissão 74 de Segurança da Baixada de Jacarepaguá 
se dispôs a verificar a possibilidade 75 de conseguir reforço na segurança da sede. Item 3, Foi 

aprovada a última ata 76 de reunião de forma integral. 4 – O representante da CCBT 
(Sociedade Civi) 77 na Diretoria Colegiada no cargo de Secretário Executivo da SSLBJ, Sr. 

David 78 Zee, face aos seus impedimentos profissionais, solicitou através de carta à 79 direção 
do Subcomitê, seu desligamento da Secretaria Executiva, mas não do 80 subcomitê sendo de 
consenso dos representantes da Sociedade Civil sua 81 substituição e eleito para o cargo o 

representante do Instituto Terrazul, Sr. 82 Marcos Sant’Anna Lacerda que vem demonstrando 
enorme colaboração no 83 desenvolvimento dos trabalhos no Subcomitê. Os membros do 

Subcomitê 84 agradeceram ao Senhor David Zee os serviços prestados na condução do 85 
cargo até a presente data. 5-Foi relatado pela Direção do Subcomitê o envio 86 de um 

memorando de consulta ao Comitê da Baía de Guanabara sobre o 87 processo eleitoral para o 
novo mandato, o atual mandato do SCSLBJ expira em 88 24/11/2013. Este documento foi 

enviado para a CTIL, que elaborou uma minuta 89 onde são estabelecidos os prazos eleitorais 
de cada Subcomitê. O referido 90 documento não foi avaliado, na última reunião do Comitê 
Geral. Ficou decidida 91 entre os membros do Subcomitê a necessidade de se formar uma 

comissão 92 eleitoral do Subcomitê do SCSLBJ, com representante de cada setor, usuário, 93 
sociedade civil e poder público, com o objetivo de tratar dos procedimentos 94 para o fórum 
eleitoral, que deverá se concretizar em novembro de 2013, com 95 data de fim de mandato 

prevista para 24/11/2013 e homologação em 96 28/11/2013, ultima reunião do CBG no ano. A 
Coordenadora consultou a 97 plenária para indicação de um representante de cada segmento. 

Os segmentos 98 da sociedade civil e usuários informaram desejar consultar suas bases, sendo 
99 dado um prazo de 15 dias para a referida consulta. A Sra. Suzana consultou os 100 

representantes do poder público quanto o interesse em participar, como não  
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101 houve manifestação se colocou à disposição. A Sra.Glaucia se disponibilizou 102 para 
também representar o segmento do poder público na comissão eleitoral. 6 103 -Assuntos 
Gerais: Sobre a Semana de Meio Ambiente. O Sr. David Zee 104 informou que haverá uma 
premiação para SCSLBJ, provavelmente em agosto 105 deste ano, no evento Barra 
Sustentável. Na semana de Meio Ambiente estão 106 sendo programados vários eventos em 
comemoração a data: no Bosque da 107 Barra, na PUC, dia 4 de junho às 10:00hs, 
apresentação da Coordenação do 108 SCSLJ, no dia 8 de junho no Marina Barra Clube o 
evento Rio+Verde, Ong 109 Lagoa Viva, Terrazul . A Coordenadora informou ainda, que foi 
realizada uma 110 vistoria na Lagoa de Jacarepaguá, pelos membros do SCLBJ, na 
comunidade 111 de Pescadores, adjacente ao Condomínio da Aeronáutica, que esta sendo alvo 
112 de remoção devido às obras da Transcarioca. A Direção do Subcomitê pediu 113 apoio aos 
diversos setores para aquela comunidade que necessita de obras de 114 melhorias para 
permanecer no local, tendo em vista o parecer do SPU, ter sido 115 favorável a permanência 
das famílias naquele local. Foram citadas várias 116 Instituições que estão colaborando com 
projetos como: UFRJ Estudos para a 117 urbanização do local – FIOCRUZ com estudo para o 
Saneamento, podendo 118 receber recursos financeiros do Rotary Club para projetos de 
Geração de 119 Renda. A Sra. Marlene, representante da Associação de Moradores de São 120 
Conrado, solicitou o apoio do SCSLBJ no tocante às obras de Saneamento da 121 Rocinha, 
tendo em vista a previsão de início das obras do Teleférico sem, 122 contudo, as obras de 
Saneamento ter sido contemplada até a presente data. 123 Foram exibidas várias fotos de 
depósitos de lixo na Comunidade da Rocinha e 124 que os rios que descem das encostas estão 
poluídos com esgoto in natura 125 jogados pelas construções sem nenhum tratamento. Os 
representantes da RIO 126 ÁGUAS informaram que há projeto em andamento de Educação 
Ambiental 127 executado pelo poder público, SMAC/CEA e SEA/INEA para sensibilizar e 128 
conscientizar os moradores sobre a disposição adequada do lixo. Contudo 129 vislumbra-se a 
necessidade de abertura de ruas para que se possa realizar a 130 retirada do lixo de forma 
adequada, isto é que promova condições para 131 COMLURB. A comunidade da Rocinha, 
conforme informação da Sra. Marlene 132 deseja que o Saneamento Básico seja executado 
primeiramente e só depois 133 sejam executas as obras do Teleférico. Não havendo mais 
assuntos, a 134 Coordenadora do Subcomitê, Sra. Suzana deu por encerrada a reunião as 135 
17:15 h e lavrou a presente ATA. Estando programada a próxima reunião para 136 o dia 9 de 
agosto na sede da ACIJA.  


