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João Carlos

De: Consulta Pública [consultapublica@agenersa.rj.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2019 16:13
Para: joaocarlos@agenersa.rj.gov.br
Assunto: ENC: REDE DE ESGOTOS DA BAIXADA DE JACAREPAGUEA

 
 

De: Ana Maria Correa [mailto:anjucorrea@gmail.com]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2019 14:34 
Para: consultapublica@agenersa.rj.gov.br 
Assunto: REDE DE ESGOTOS DA BAIXADA DE JACAREPAGUEA 

 

Bom dia! 
   
O mais importante para nosso Bairro, nossa Cidade, os Oceanos e o Planeta é que  seja 
dada prioridade às obras previstas de esgotamento sanitário  em nosso barirro. 
 
 

Caso cada pedaço da cidade cuide e lute por água limpa e esgoto canalizado de forma 
certa, nosso avanço na despoluição dele será muito grande. 
 

Muito grata Ana Maria Corrêa. 
 
--  
Peço a Deus que ilumine a todos os habitantes do planeta para um caminho de mais amor e respeito à vida e 
à natureza. Que o planeta e os homens reencontrem o equilibrio. 
COEXIST 
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João Carlos

De: Consulta Pública [consultapublica@agenersa.rj.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2019 16:13
Para: joaocarlos@agenersa.rj.gov.br
Assunto: ENC: Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando 

a Despoluição do Complexo Lagunar de Jacarepaguá

 
 

De: Gabrielle Beck [mailto:gabriellebeck@gmail.com]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2019 14:24 
Para: consultapublica@agenersa.rj.gov.br 
Assunto: Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando a Despoluição do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá 

 
Boa tarde,  
 
Trabalho: Como moradora do bairro da Freguesia de Jacarepaguá, sugiro:  
1- Que seja dada prioridade ao bairro da Freguesia, bairro existente desde 1560 (primeira freguesia rural da 
cidade do Rio de Janeiro), adensado graças a especulação imobiliária incentivada pelo PEU Taquara (LC 
70/2004) e  de onde nascem e correm a maioria dos rios que deságuam na Bacia de Jacarepaguá; 
 
2- A renaturalização dos recursos hídricos, tal como vem sendo efetuado em diversos países, usando a 
natureza como aliada para garantir a melhor qualidade de água; 
 
3- Educação ambiental, pois independentemente de qualquer obra de melhoria, a mesma só atingirá o 
objetivo pretendido, quando as pessoas de todas as classes sociais começarem a entender que rio não é 
valão, que tudo que se joga no rio volta, que não adianta tampar o rio pois assim só estará agravando ainda 
mais a poluição ambiental e etc; 
 
4- Prazo de conclusão das obras seja reduzido de 10 para 5 anos, tal como sugerido pela representante do 
Subcomitê da Bacia de Jacarepaguá, Carolina Vilhena. 
 
Nome do Autor: Gabrielle Beck 
Endereço: Rua Araguaia, 1613, Apt. 308 
Forma de Contato: Email (prioritário) ou Telefone (21) 98318-1687 
Representando a AMAF - associação dos moradores e amigos da Freguesia 
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João Carlos

De: Consulta Pública [consultapublica@agenersa.rj.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2019 16:13
Para: joaocarlos@agenersa.rj.gov.br
Assunto: ENC: Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando 

a Despoluição do Complexo Lagunar de Jacarepaguá”

 
 

De: Marilea Melo [mailto:marilea.melo@gmail.com]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2019 14:30 
Para: consultapublica@agenersa.rj.gov.br 
Assunto: Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando a Despoluição do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá” 

 
Boa tarde, sugiro que se dê prioridade para as obras de saneamento no bairro da Freguesia- Jacarepaguá. 
Marilea Ferreira Melo 
Rua Araguaia 1696/508 
21988621123 
Obrigada. 
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João Carlos

De: Consulta Pública [consultapublica@agenersa.rj.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2019 16:27
Para: joaocarlos@agenersa.rj.gov.br
Assunto: ENC: Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando 

a Despoluição do Complexo Lagunar de Jacarepaguá

 
 

De: Sidney Teixeira Jr. [mailto:sateixeirajr@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 17 de maio de 2019 20:20 
Para: consultapublica@agenersa.rj.gov.br 
Assunto: Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando a Despoluição do Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá 

 
Meu nome é Sidney Teixeira Junior. Sou morador do bairro do Anil (Jacarepaguá) e sensível à questão 
ambiental do bairro. Além disso, sou membro do movimento Revive Jacarepaguá, que de forma artesanal 
mas com zelo tenta recuperar a mata ciliar do rio Anil na sua parte não canalizada. Acredito que a 
experiência no movimento num dos principais rios do complexo lagunar, durante os últimos dois anos, 
permita que faça recomendação nesse sentido. 
A água do rio Anil é nitidamente poluída no trecho em que atuamos, fenômeno este que não escapa à vista 
de nenhum transeunte já que percebemos diversas tubulações que lançam água para o rio. Analisar a 
qualidade da água que sai desses escoadouros é fundamental, já que um rio (como recurso hídrico a ser 
preservado no sentido ambiental) não pode ser visto como canal de esgoto. Por isso é importante a CEDAE 
fiscalizar os escoadouros para o rio Anil, revisando de acordo com os potenciais malefícios ambientais. Isso 
passa pela ressignificação do rio Anil, que poderia ser renaturalizado (o que talvez não se limitaria à 
CEDAE, passando por outros órgãos públicos), como algumas cidades de todo o mundo já estão fazendo 
com a retirada do canal. Mudar o imaginário da sociedade em relação aos seus rios pode transformar a 
atitude, fazendo-a proteger a água ao invés de sujá-la com o desvio do seu esgoto. 
Coloco abaixo foto do rio Anil, mostrando o potencial para renaturalizá-lo (com atenção pode-se ver a cor 
da água no trecho). 
Agradeço a atenção e estou à disposição. 
Sidney Teixeira Junior. 
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João Carlos

De: Consulta Pública [consultapublica@agenersa.rj.gov.br]
Enviado em: terça-feira, 21 de maio de 2019 16:28
Para: joaocarlos@agenersa.rj.gov.br
Assunto: ENC: “Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando 

a Despoluição do Complexo Lagunar de Jacarepaguá”.-Sugestão para o bairro da 
Freguesia

Prioridade: Alta

 
 

De: Veronica Beck [mailto:veronicabeck@vbeckadvogados.com]  
Enviada em: quarta-feira, 15 de maio de 2019 11:41 
Para: consultapublica@agenersa.rj.gov.br 
Assunto: Fwd: “Consulta Pública Investimentos da Cedae em Esgotamento Sanitário Visando a Despoluição do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá”.-Sugestão para o bairro da Freguesia 
Prioridade: Alta 

 

 

Prezados, compareci na audiência pública de 07 de maio de 2019, convocada pela AGENERSA e diante da 
apresentação de melhorias da CEDAE, constatei que não há z um cronograma para que as melhorias 
propostas sejam efetuadas, além do prazo para a conclusão ser de 10 anos. 

Como moradora do bairro da Freguesia de Jacarepaguá e advogada da AMAF (Associação dos moradores e 
amigos da Freguesia - CNPJ 21.794.317/0001-17), proponho: 

1- Seja estabelecido um cronograma para as obras, que permita os moradores acompanharem as mesmas, 
se organizarem para elas e possam cobrar caso o cronograma não esteja sendo cumprido; 

2- Que seja dada prioridade ao bairro da Freguesia, bairro existente desde 1560 (primeira freguesia rural 
da cidade do Rio de Janeiro), adensado graças a especulação imobiliária incentivada pelo PEU Taquara (LC 
70/2004) e  de onde nascem e correm a maioria dos rios que deságuam na Bacia de Jacarepaguá; 

3- A renaturalização dos recursos hídricos, tal como vem sendo efetuado em diversos países, usando a 
natureza como aliada para garantir a melhor qualidade de água; 

4- Educação ambiental, pois independentemente de qualquer obra de melhoria, a mesma só atingirá o 
objetivo pretendido, quando as pessoas de todas as classes sociais começarem a entender que rio não é 
valão, que tudo que se joga no rio volta, que não adianta tampar o rio pois assim só estará agravando ainda 
mais a poluição ambiental e etc; 

5- Prazo de conclusão das obras seja reduzido de 10 para 5 anos, tal como sugerido pela representante 
do Subcomitê da Bacia de Jacarepaguá, Carolina Vilhena. 

Att,  
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João Carlos

De: Secex [secex@agenersa.rj.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 20 de maio de 2019 17:16
Para: joaocarlos@agenersa.rj.gov.br
Assunto: ENC: Consulta Publica-Projetos de Saneamento-Bacia de Jacarepaguá e Barra da 

Tijuca - Pleito das Associações Locais
Anexos: Ofício a AGENERSA - pedido de prioridade para Barrinha e J.O. assinada 4 

entidades.pdf

Prioridade: Alta

 
 

De: Rogério Aquim [mailto:sec.executivo@acibarrinhario.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 20 de maio de 2019 16:58 
Para: secex@agenersa.rj.gov.br 
Cc: 'carolvilhena' 
Assunto: Consulta Publica-Projetos de Saneamento-Bacia de Jacarepaguá e Barra da Tijuca - Pleito das Associações 
Locais 
 
Caro Presidente, 
 
Encaminhamos em anexo ofício com o pedido das Associações signatárias das regiões muito afetadas e sensíveis a 
enchentes, cujo sistema de saneamento foi implantado nos primórdios da ocupação urbana da Barra da Tijuca e que 
nunca foram contempladas com nenhuma melhoria e ampliações necessárias, decorrentes da migração maciça 
ocorrida desde a década de 1980. 
Contando com o alto espírito público de V.Exa., apresentamos nossos protestos de estima. 
 
Atenciosamente, 
 

Rogerio Aquim 
Secretario Executivo 
tel: 2484-2251 
cel: 98416-3450 
www.acibarrinhario.com.br 
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