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Reunião da Diretoria Colegiada com a Presidente da SERLA 
Data: 26 de junho de 2007 
 
Presentes: 
 
Do Comitê: Dora Hees de Negreiros 
       José Miguel da Silva 
       Jorge Luiz Marinho Muniz  
       Carlos Viveiros 
 
Da SERLA: Dra.Marilene Ramos 
       Mônica Falcão 
                   Suzana M. Barros 
                   Fátima Casarin 
                   Moema Versiani Acselrad 

      Dilson 
 
 
Assuntos Tratados: 
 
I - Dora relatou o resultado do processo eleitoral e entregou a Dra. Marilene Ramos um ofício 
agradecendo a  colaboração da SERLA,  uma planilha com o Resultado da Eleição e a Estrutura 
Organizacional do Comitê e ainda fez entrega do Relatório de Atividades do Comitê no período de 
2005-2007; 

II - Dra. Marilene citou as diversas intervenções e obras planejadas para execução na RHBG e 
informou que os recursos do FUNDRHI agora são regidos pela SERLA  

 

1 - Com recursos do PAC: 

Projeto Iguaçu -  R$270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais):   

 R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para revisão do Plano de contenção de   

      enchentes; 

  R$80.000.000,00 (oitenta  milhões de reais) para reassentamento e urbanizaçãoda 

      Vila Fraternidade (Duque de Caxias), e cerca de 1.800 unidades habitacionais; 

                             

2 – Com recursos do FECAM: 

 - São Gonçalo: Controle de inundação no Jardim Catarina: R$60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais) 

 

3 – Com recursos da CEDAE/ Águas de Niterói: 

- Reflorestamento de matas  ciliares do rio Macacu:  R$10.000.000,00 (dez milhões de reais); 

 

4 – Recursos da cobrança de outorga disponíveis no FUNDRHI:  R$1.090.000.000,00 (um milhão e 
noventa mil reais). Devem ser aplicados nas intervenções previstas no Plano de Recursos Hídricos;  

-  De preferência nos trechos onde o rio está em piores condições;  

- Nas cabeceiras,  nas nascentes, nos trechos com lançamentos de esgoto, pequenos 
tratamentos, pequenos núcleos. 

 

III - Falou-se sobre as alternativas para os grandes projetos previstos para esta RHBG 
como:saneamento, o Arco Rodoviário, e o COMPERJ (especialmente a demanda de água) 
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IV – A presidente da SERLA discorreu sobre os projetos previstos para  cada uma das seis sub-
regiões hidrográficas: 

 

Sistema Lagunar de Marica:  

 Mega empreendimento – Faz. São José – Resort Marica. 

 Plano de Manejo da APA de Maricá 

Sistema Lagunar de Piratininga e Itaipu: 

Obra do túnel para renovação das águas – foram Inicialmente projetados 500m que passaram 
para 1000m. O orçamento de 2,5 milhões subiu para 11 milhões;. 

 Refazer o PAL da lagoa de Piratininga utilizando ferramentas mais modernas; 

Sistema lagunar da Lagoa Rodrigo de Freitas: 

Passou a ser administrada pela Prefeitura do Rio de Janeiro: operação da comporta e manejo 
da ictiofauna; o CBG pode se tornar um eficaz elemento de equilíbrio; 

 A SERLA fez a dragagem para as raias do PAN; 

Sistema Lagunar de Jacarepaguá:  

A SERLA está propondo ligar  três canais para promover a circulação de águas no sistema. 
Audiência Pública no Marina; 

Sub-região Hidrográfica – Trecho Oeste 

 Projeto Ecobarreiras - Projeto Petrobras/IBG 

Existem recursos de compensação ambiental da FCA para a construção de mais 
ecobarreiras; (o projeto está em suspenso ??) 

Projeto Iguaçu. 

 

V -Feito convite para a inauguração  do  Centro Cultural das Águas – Encontro das Águas no dia 12 
de julho, às 15 horas, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Será uma sala para mostras de projetos. 

 

VI – Acertados os detalhes preliminares para a posse dos membros do Plenário e da Diretoria 
Colegiada: 

Em princípio será no dia 7 de agosto, de 9 às 13 horas.  O Secretário de MA  confirmou 
disponibilidade de horário. Dora Negreiros ficou de solicitar o auditório da FIRJAN e o apoio da 
Petrobras para colaborar na promoção da cerimônia.  

Proposta a realização de um Seminário abordando os seguintes temas: Projeto Iguaçu, Gragagem do 
canal do Fundão, Complexo Petroquímico do Estado do Rio de janeiro – COMPERJ, Arco Rodoviário, 
Reflorestamento do Rio Macacu, e Marica – Empreendimento Faz. São José – Resort. 

 

VII – Programada reunião com a Dra. Moema Versiani Acselrad, da Divisão de Cobrança da SERLA  
sobre Outorga e Cobrança, para esclarecimentos sobre as questões relacionadas com a cobrança da 
água, e ampliar as adesões ao cadastro de recursos hídricos. 

 

                   Em 2 de julho de 2007 

 

      Carlos Buarque Viveiros 
        Coordenador Técnico 


