
- ATA - 

66ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE à BAÍA DE SEPETIBA 

 

DATA: 19/10/2016 – de 10:00h às 12:00h 

COORDENADOR: Júlio Cesar Jucá - ASSAERJ      --       RELATOR: Brasiliano Vito Fico – SMAC 

Membros da Câmara Técnica Comparecimento 

1- SMAC Brasiliano Vito Fico 

2- INSTITUTO BOTO 
CINZA 

Suplente: Katia Pryscilla  

3- Aqua Consulting Julio Cesar Jucá (COORDENADOR) 

4- SMAR Adriana Nino 

5- SMHC Ana Luna 

Convidados ---------------------- 

6- SMAR Bruno Costa Assunção 

7- SMAC Mauro Luiz Salinas do Rosário  

8- SMU Alexandre Younes Ribeiro 

 

Assuntos abordados: 

A reunião começa com o Comunicada da representante do IBC sobre seminário sobre a Baía de 

Sepetiba, a ser realizada na EMERJ – Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 

Passa-se então à análise das contribuições à minuta de parecer a ser apresentado ao CONSEMAC 

sobre o bairro de Santa Cruz. A SMAR, Mauro Salinas e a SMHC disponibilizam informações muito importantes 

que serão incorporadas ao documento final, a ser apresentado na próxima reunião extraordinária do Conselho, 

em 8 de novembro. 

A SMH informa sobre a orientação técnica daquela Secretaria de limitar os futuros empreendimentos 

de habitação popular na região de Santa Cruz, de modo a considerar as limitações da região e o atendimento 

de uma população local.  

A SMAR sugere retirar menção ao termo UTR, que remete a uma patente, e substituir por termos 

genéricos de equipamentos de tratamento da água. Sugere esclarecer melhor as diferenças entre termos 

utilizados para ocupação e proteção.  

Resolvidas as questões atinentes ao parecer, a SMAR solicita esclarecimentos sobre projeto que 

circulou naquela Secretaria para análise de empreendimento habitacional de grande porte na Estrada do Tingui. 

A preocupação é que as margens e as áreas suscetíveis de intervenção de drenagem estejam definitivamente 

obstaculizadas pela implantação do projeto.  O representante pede para que seja definido qual o modelo. A 

SMAC acredita que deverá existir um modelo conciliador que abranja proteção, uso público e e ocupação 

controlada. 

O representante da SMAC informa que tratará de descobrir mais detalhes sobre o projeto e informará 

na próxima reunião da Câmara 

Não tendo mais assuntos a discutir, a reunião é encerrada. 

 

 
- PAUTA para próxima reunião:  

1. Resultados esperados com a aprovação da Indicação Consemac e do Parecer de Santa Cruz.. 
 

- DATA da próxima reunião: 16/11/2016 às 10:00h. 

 


