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Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMAC 
CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE ÀS LAGOAS COSTEIRAS 

Ata da 66ª Reunião Ordinária de 24/09//2014 
 
 

 
Às dez horas e trinta minutos, do dia 24 de setembro de dois mil e catorze, no 
Centro Administrativo São Sebastião - CASS, sede da Prefeitura do Rio de 
Janeiro sito à Rua Afonso Cavalcanti nº 455 - Cidade Nova, na sala de 
reuniões do CONSEMAC/12º andar – Rio de Janeiro/RJ. Realizou-se a 66ª 
reunião da Câmara Técnica da Bacia Drenante às Lagoas Costeiras (CT 
BDLC) do CONSEMAC.   
 
A reunião foi coordenada pelo Sr. David Zee, representante da CÂMARA 
COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA - CCBT e contou com a presença de 
outros 7 membros e/ou respectivos suplentes: Anna Saramago 
representante da SMAC/CRH; Monica Montenegro representante substituto da 
Rio Águas/SMO; Luiz Eduardo Santos, da SMU; Mauro Pimentel representante 
da CEDAE; Maurício Soares do INEA; Adacto B.Ottoni, do CREA e Sandra 
R.C. Beltrão da OAB/RJ e como convidados: Sergio Andrade da AMAR, Iberê 
Cezar da CCBT e Nassim Boukai do CONSEMAC. 
 
O coordenador deu início à reunião comentando sobre a paralização da 
dragagem das Lagoas pelo MP. Muito foi comentado sobre essa situação e a 
CTBDLC está preocupada com esse atraso e gostaria de conhecer maiores 
detalhes sobre essa questão. 
 
De acordo com a última reunião da CTBDLC, foram reiteradas as prioridades , 
para o acompanhamento de seus representantes: 

 a dragagem do lixo e do lodo das lagoas locais, quando do seu início;  

 o andamento das obras da rede coletora da CEDAE na região e,  

 o monitoramento físico-quimicos e biológicos das águas dessas lagunas. 
 
Finalmente a palavra foi, então, concedida aqueles que dela quisessem fazer 
uso e, não existindo mais manifestações, deu-se por encerrada a reunião às 
12:00h. 
 
Anna Saramago 
Suplente do representante Alexandre De Bonis – SMAC/CRH 
 
 
Próxima Reunião: 05/11 - Assunto: Apresentação de dados e informações 
relevantes e disponíveis da qualidade das águas das Lagoas do sistema 
lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá e a evolução das ligações da 
CEDAE na região.  
OBS: o representante da CEDAE, Mauro Pimentel, fará uma rápida 
apresentação sobre uma nova experiência da CEDAE  em reflorestamentos, 
utilizando mão de obra carcerária, no Estado do Rio de Janeiro”. 


