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(C-451/21)
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA REALIZADA
NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021. 
PRESENÇAS:  Delair Dumbrosck/CCBT, Cleo Pagliosa/Amarosas, Esperidião Medeiros e     Ricardo Nogueira/Pedra
de Itaúna;  David  Zee/Riviera;  Fábio  Guimarães/Barra Deck Leste;  Antonio  Carlos  Guimarães/Riviera;  Odilon de
Andrade/Rosa  Maior; Antonio  Ernesto/Riviera,  George  Khede/CCBT; Neidir  Almeida/Alfa  Barra-II,  Ildamar
Nunes/Pqe.Rosas,  Jose  Manoel/Barra  Sul,  Sergio  Pernes/Wimblendon  Park,  Eduardo  Figueira/Sta.  Monica  T.
House, Afonso Chaves/ABM,  Jose  Maffei/Nova Ipanema,  Luiz Edmundo/Nova Ipanema,  Marcia Hartung/Riviera,
Roberto  Salvador/Barramares;  João  Guilherme  R.  Netto/Via  Cancun;  Luiz  Eduardo  Conde/Jardim  Oceânico e
Raphael Lima/Subprefeito.
RESUMO:  A reunião  foi  dirigida  pelo  presidente  da  CCBT,  Delair  Dumbrosck,  sendo secretariada  por  mim,  Cleo
Pagliosa.  Iniciando os trabalhos,  o presidente fez uma homenagem ao Sr. Antonio Cavalcante(Tuninho), falecido
recentemente, integrante do Conselho de Nova Ipanema, que foi um grande parceiro e incentivador na constituição da
CCBT.
13º CONTRIBUIÇÃO: 
Foi colocada em votação a cobrança da 13ª cota de contribuição, com a finalidade de atender às despesas de fim de
ano, sendo aprovada  por unanimidade.
HELICÓPTEROS: 
O presidente Delair, deu conhecimento que a CCBT vem participando ativamente de movimentos com a finalidade de
debater os sobre vôos dos grandes helicópteros sobre a Barra da Tijuca, causando incômodos pelos altos ruídos e
também preocupação na questão da segurança.   Em razão da participação na Audiência Publica no Dia 27/10,
realizada pela Câmara de Deputados Federal, a CCBT encaminhou para ANAC considerações para serem avaliadas e
constadas no Edital de Concessão do Aeroporto Santos Dumont onde se inclui também o de Jacarepaguá.  Segue
anexo o referido Ofício para ANAC.
AUDIÊNCIA PÚBLICA relativo ao PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA BARRA DA TIJUCA: 
Foi comunicado a todos que no próximo dia 17, às 9:30hs, estará acontecendo no Clube Náutico do Mandala, uma
Audiência  Publica  para  receber  contribuições  com referencia  ao  Parque  Natural  da  Barra  da  Tijuca  –  PARQUE
NELSON MANDELA, com objetivo de discussão de procedimentos para o parque. 
IGUÁ SANEAMENTO: 
O Presidente deu conhecimento que a IGUÁ, nova concessionária para os serviços de Agua e Esgoto, estará fazendo
um plantão na CCBT entre os dias 16 e 19 deste mês, no horário das 9h às 17hs.  A finalidade da Iguá é a de conhecer
os seus futuros consumidores e também de receber as observações de cada um, para dar eficiência no atendimento de
seus serviços.   O agendamento poderá ser feito com a Secretária da CCBT Adriana pelo tel. 3325-5674.   
PRESENÇA SUBPREFEITO RAPHAEL LIMA: 
Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Delair agradeceu a presença do Subprefeito  - Sr. Raphael Lima.  Após saldar
todos os presentes, O SubPrefeito  apresentou uma prestação de contas com referencia aos trabalhos de revitalização
que vem sendo realizado ao longo do Canal de Marapendi, com a retirada de plantas invasoras e o replantio em toda a
margem do canal.   Informou ele, que toda a revitalização vem sendo financiada por medidas compensatórias que a
prefeitura negocia quando da aprovação de outro projetos na cidade.  Os trabalhos de revitalização foi muito elogiado,
porem diversas observações foram feitas pelos presentes, tais como:  1) Reforma de toda a Ciclovia ao longo da Av.
Dulcidio Cardoso;   2) Limpeza  em todas as palmeiras existentes ao longo do Canal;   3) Novas sinalizações de
distancias  nas  pistas  da  Ciclovia;    4)  Colocações  de  placas  informativas  ref.  ao  projeto  de  revitalização.
Prosseguindo, o diretor Afonso Chaves/ABM, comentou sobre as Lanchas Voadoras, que vem realizando transporte em
alta velocidade   e ainda realizando manutenção dos barcos nas margens com derramamento de óleo e graxas nas
águas do canal.    Sergio Pernes/Wimblendon Park,  reiterou a reforma da Ciclovia.    Odilon de Andrade/Parque das
Rosas, reivindicou a colocação de papeleiras ao longo da Ciclovia.  
Marcia  Hartung/Riviera,  solicitou providencias sobre os emaranhados de fios que se apresentam pendurados nos
postes ao longo das principais Avenidas na Barra da Tijuca.   Eduardo Figueiras/Sta. Monica, solicitou a remarcação
das distancias gravadas no piso da Ciclovia da Praia. Luiz Conde/Jd. Oceânico,  falou da violência e assaltos no Jd.
Oceânico, pedindo mais presença da Guarda Municipal.  Após ouvir todas as colocações, o Sr. Raphael,  esclareceu
que  todas  foram  anotadas,  podendo  informar  que  a  reforma  da  Ciclovia  esta  dentro  de  suas  prioridades  nas
reivindicações junto ao Prefeito Eduardo Paes.   Com referencia a questão das fiações nos postes, a LIGHT vem sendo
constantemente multada.  Aproveitando, informou que todas as Estações do BRT vem tendo o projeto reformulado e
também reformadas, com diversas já entregue e em uso pela população.
Nada mais tendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 21,10hs.   Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021.
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