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

Jacarepaguá. Aos nove dias do mês de agosto de 2013 foi realizada a 9a 2 

reunião Ordinária do SCSLJ, em 1ª convocação às 14, e em segunda 3 

convocação às 14h30min, na sede da Associação Comercial e Industrial de 4 

Jacarepaguá - ACIJA, localizada na Estrada do Gabinal, 313 Loja 270 A – Rio 5 

Shopping – Freguesia · Rio de Janeiro / Jacarepaguá, a fim de deliberar sobre 6 

os seguintes assuntos: 1. Aprovação da Ata da ultima Reunião Plenária (24 7 

/05/13); 2.Recomendações do Subcomitê do Sistema Lagunar de Jacarepaguá 8 

ao projeto de Ligações Hidroviárias no Sistema Lagunar; 3.Processo Eleitoral 9 

para escolha da Diretoria Colegiada 2014/2016; 4.Informes: Plano de Bacia, 10 

Projetos do SCSL; 5. Assuntos Gerais. Com a presença dos membros do 11 

Subcomitê, conforme relação a seguir. Usuários: CEDAE – Alexandre Oliveira; 12 

Fundação Rio Águas – Daniel Rienda; Associação de Chalanas do Canal da 13 

Barra da Tijuca – Daniel Araújo; ACIBARRA - Donato Veloso; ACIJA – Robert 14 

Barbosa; Acibarrinha – Ana Seroa; Rio de Janeiro Refresco Ltda - Marcelo 15 

Gualter de Alvarenga; Sociedade Civil:  ABES-Rio- Julio Cesar Jucá; Alto Astral 16 

– Valessa Carlos dos Santos; Lagoa Viva – Luiz Carlos Gomes Couto; Instituto 17 

Terrazul – Marcos Sant’Anna Lacerda;  Amasco – Marlene Parente; Rio 18 

Ambiental - Maria Augusta Ferreira; Poder Público: SMAC - Sra Suzana 19 

Cláudia Monteiro de Barros; FPJ- Luiza Laera; Parque Chico Mendes- Denise 20 

Monsores.  Convidados: Barra Ecogolfe Ltda – Ricardo Herdy de Barros; 21 

Apesbagua; CAF Química Ltda – Eric Espindola Gama; Nestle Brasil – Tiago 22 

Ferreira; Hypermarcas/Mantercorp – Ivan Costa; Pesquisadora – Raquel 23 

Azevedo. A Diretora do Subcomitê, Sra. Suzana Monteiro de Barros iniciou a 24 

reunião às 14h30min, agradecendo a presença de todos, em especial ao apoio 25 

concedido pela Acija para realização desta Plenária. A reunião foi iniciada com 26 

uma exposição bastante detalhada sobre as bases legais que viabilizaram a 27 

formação do Subcomitê, seus objetivos e a importância da participação de seus 28 

membros, isso porque nesta reunião, a convite da Acija, 05 instituições novas 29 

estiveram presentes. Após a exposição passou-se ao primeiro item de pauta, 30 

sendo exposta a ata da oitava reunião ordinária a todos os presentes e como 31 

não foi apontada nenhuma necessidade de alteração, a mesma foi aprovada 32 

por unanimidade. O segundo ponto de pauta tratou de apresentar aos 33 

presentes na reunião as recomendações realizadas pelo Subcomitê do Sistema 34 

Lagunar de Jacarepaguá ao projeto de Ligações Hidroviárias para as lagoas da 35 

Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá (anexo1). Estas 36 

recomendações foram elaboradas por um grupo de trabalho formado no âmbito 37 

do próprio Subcomitê e encaminhado a Casa Civil da Prefeitura da Cidade do 38 

Rio de Janeiro. Explicou a diretora do Subcomitê que o Projeto de 39 

Regulamentação e Ligação Hidroviária inicialmente foi idealizado pela 40 

Secretaria Municipal de Transporte e pelo Instituto Pereira Passos em 2007, 41 

mas que hoje encontra-se na Casa Civil da Prefeitura da Cidade do Rio de 42 

Janeiro, com vistas a ser implantado até 2016, viabilizando a ligação das 43 
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lagoas com o modal rodoviário do BRT e Metro. O terceiro ponto de pauta 44 

tratou de esclarecer o processo Eleitoral para escolha da Diretoria Colegiada 45 

2014/2016. A Diretora do Subcomitê, Sra. Suzana Monteiro de Barros 46 

apresentou os passos para formalização do processo de eleição e abriu a 47 

oportunidade para que novos membros dos segmentos de Usuários e 48 

Sociedade Civil pudessem compor a comissão eleitoral. Candidatou-se a vaga 49 

do setor da Sociedade Civil a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 50 

Ambiental (ABESRIO) e para a vaga de Usuários a Associação Comercial e 51 

Industrial do Largo da Barra, Itanhangá, Joá, Joatinga e Adjacencias 52 

(ACIBARRINHA). A comissão eleitoral ficou assim composta: Poder Público: 53 

INEA/SEA e SMAC/PCRJ. Usuários: ACIBARRA e ACIBARRINHA. Sociedade 54 

Civil: INSTITUTO TERRAZUL e ABESRIO. A comissão ficou de se encontrar no 55 

dia 16 de agosto de 2013 para concluir o Edital para convocação do Processo 56 

Eleitoral para Composição do Plenário do Subcomitê do Sistema Lagunar de 57 

Jacarepaguá (SCSLJ). O quarto ponto da pauta focalizou os Informes a cerca 58 

dos desdobramentos de temas tratados na Plenária do Subcomitê e 59 

encaminhados para o Comitê da Baía de Guanabara. O Sr. Marcos Sant`Anna 60 

Lacerda, Secretário Executivo do Subcomitê e membro da Câmara Técnica de 61 

Instrumentos de Gestão - CTIG do CBH BG, esclareceu a Plenária os passos 62 

dados por esta câmara técnica dizendo que foram elaborados 05 pareceres 63 

técnicos pela CTIG para contratação de consultorias técnicas para que possa 64 

ser viabilizado o andamento das demandas já apontadas pelos diferentes 65 

Subcomitês do CBH BG. Os pareceres elaborados já foram aprovados pela 66 

Plenária do CBH BG e visam: 1) Contratação de Consultoria para elaboração 67 

de TDR para contratação dos serviços de atualização do Plano de Recursos 68 

Hídricos da Baía de Guanabara (região leste e Oeste) e elaboração dos Planos 69 

de Bacias para as Regiões Hidrográficas dos Sistemas Lagunares; 2) 70 

Contratação de Consultoria Técnica para subsidiar os Subcomitês na 71 

realização de oficina de planejamento; 3) Consultoria Técnica para subsidiar os 72 

Subcomitês na avaliação de documentos técnicos, tais como EIA/RIMA, RAS, 73 

bem como acessoria técnica em audiências públicas e reuniões técnicas de 74 

apresentação de projetos de grande relevância e impacto nos recursos 75 

hídricos; 4) Contratação de Consultoria Técnica para coleta de dados 76 

existentes e disponibilizados por entidades públicas e privadas, sistematização 77 

dos respectivos dados e formação para inserção no site do CBH BG; 5) 78 

Contratação de Consultoria Técnica para manutenção e alimentação do Site do 79 

CBH BG. Outro informe dado foi o do Sr. Júlio Cesar Juca, representante da 80 

ABESRIO, que se prontificou a organizar uma reunião no âmbito do Subcomitê, 81 

para discussão das Unidades de Tratamento de Rios (UTR`s), na área de 82 

abrangência do Subcomitê. A Sra. Luíza Laera da Fundação Parques e Jardins, 83 

informou que pode colaborar com o Subcomitê na articulação/veiculação de 84 

matérias de grande relevância na bacia hidrográfica do Subcomitê do Sistema 85 

Lagunar junto aos jornais de bairros da região. Após os informes realizados, foi 86 
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dado início ao quinto ponto de pauta – Assuntos Gerais. O Sr. Daniel Araujo 87 

representante da Associação de Chalanas do Canal da Barra da Tijuca e 88 

Marapendi entregou aos membros do Subcomitê convite feito pelo vereador 89 

Thiago K. Ribeiro, para participação na Audiência Pública a ser realizado na 90 

Câmara dos Vereadores no dia 30 de agosto, sob o Tema Gestão de Resíduos 91 

Sólidos. A Sra. Maria Augusta, representante da organização Rio Ambiental, 92 

trouxe informes sobre a organização da Conferência Municipal de Meio 93 

Ambiente e sugeriu ao Subcomitê que realizasse uma Conferência Livre na 94 

região, a Sra. Diretora do Subcomitê solicitou a Sra. Maria Augusta que 95 

pudesse ficar a frente desta organização. O Sr. Donato Velloso, representante 96 

da ACIBARRA, também convidou os membros do Subcomitê a participar do 97 

Seminário de Apresentação do I Curso de Direito Ambiental OAB-Barra/Lagoa 98 

Viva. A Sra. Marlene, representante da Associação de Moradores de São 99 

Conrado, esclareceu que os moradores da região de São Conrado apoiam as 100 

reinvindicações dos moradores da Rocinha quanto à construção da rede de 101 

esgoto na comunidade não considerado integralmente no Projeto do PAC. Por 102 

último foi realizado questionamento pelos membros do Subcomitê a cerca da 103 

dragagem que vem ocorrendo no canal da Joatinga (canal que alimenta o 104 

sistema lagunar com água do mar) e que vem causando vários impactos 105 

negativos no referido canal. Os membros do Subcomitê solicitaram à diretoria 106 

que pudesse averiguar a procedência da obra e o motivo de sua realização, já 107 

que não foi identificada nenhuma placa no local. A Sra. Diretora informou que o 108 

Subcomitê não foi informado oficialmente quanto a intervenção, e que estava 109 

investigando o autor da mesma e a existência de licença ambiental, mas tendo 110 

em vista tratar-se de obra com influencia direta nos corpos hídricos, mesmo 111 

havendo licença deveria ser comunicado, conforme estabelecido na legislação 112 

de recursos hídricos, deveria ser comunicado ao comitê competente.  Foi 113 

realizada consulta ao representante da CEDAE quanto à possibilidade de 114 

realizar a próxima reunião na sede da CEDAE localizada na Estação de 115 

Tratamento na Ayrton Sena, ao invés de no Tanque, assim como de realizar o 116 

Fórum Eleitoral no mesmo local. O Sr. Alexandre ficou de consultar o Sr. 117 

Claudino e retornar a resposta.  Não havendo mais assuntos, a Diretora do 118 

Subcomitê, Sra. Suzana deu por encerrada a reunião às 17h15 e lavrou a 119 

presente ATA, sendo marcada a próxima reunião para o dia 4 de outubro em 120 

local a ser definido.  121 


