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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 67ª Reunião Ordinária de 05/11//2014 
 
 

 
Às dez horas e trinta minutos, do dia 05 de novembro 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 67ª 
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 5 membros e/ou respectivos suplentes: Anna Saramago 
representante da SMAC/CRH; Monica Santiago Montenegro representante da 
Rio Águas/SMO; Maurício Soares do INEA; Adacto B.Ottoni, do CREA e 
Sandra R.C. Beltrão da OAB/RJ e como convidados: Sergio Andrade da 
AMAR. 
 
O coordenador deu início à reunião dando continuidade às discussões sobre a 
Dragagem das Lagoas Costeiras da Baixada de Jacarepaguá.  
 
A CTBDLC registrou a primordial importância da dragagem das lagunas, para a 
melhoria da qualidade ambiental da região da Barra da Tijuca e adjacências, 
sua preocupação com o atraso das obras do Governo do Estado motivado pelo 
pedido de suspensão das obras pelo MP, que solicitou um EIA/RIMA.  
 
Outra questão muito discutida, também, foi a exclusão da construção das UTRs 
pelo governo municipal, como solução paleativa apresentada anteriormente no 
Caderno de Encargos dos Jogos Olímpicos de 2016 para a localidade. 
 
Discutiu-se também a possibilidade de uma apresentação ou um contato com a 
COMLURB para conhecimento sobre seus projetos de prevenção e coleta dos 
resíduos sólidos que chegam às lagunas, bem como a SMU e a SMH poderem 
também apresentar suas estratégias de fiscalização do crescimento irregular 
de moradias na localidade. 
 
De acordo com as últimas reuniões da CTBDLC foram reiteradas as 
prioridades de acompanhamento pelos seus representantes: 

 da dragagem lagunas locais, quando do seu início, respectiva 
metodologia e gestão a serem adotadas e locais de bota-fora;  

 do andamento das obras da rede coletora da CEDAE (cronogramas de 
conclusão e andamento) na região e,  

 do monitoramento físico-quimico e biológico das águas dessas lagunas 
(escolha de índices de qualidade para acompanhamento quando do 
início das dragagens). 
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Várias recomendações para a recuperação ambiental da Baixada de 
Jacarepaguá vem sendo discutidas e analisadas pela CTBDLC, que na 
próxima reunião serão finalizadas para a apresentação ao CONSEMAC, 
conforme decisão do grupo. Destaco que os dados de qualidade de água 
disponíveis pelo INEA, como outros da CEDAE também poderão ser anexados 
às recomendações. 
 
Finalmente, a palavra foi, então, concedida aqueles que dela quisessem fazer 
uso e, não existindo mais manifestações, deu-se por encerrada a reunião às 
11:30h. 
 
OBS: a apresentação prevista da CEDAE para a data não foi realizada, por 
motivo de forma maior. 
 
 
Anna Saramago 
Suplente do representante Alexandre De Bonis – SMAC/CRH 
 
 
Próxima Reunião: 26/11 - Assunto: Finalização e apresentação das 
recomendações que contribuem com os estudos e obras de Recuperação 
Ambiental da Baixada de Jacarepaguá para a apresentação em reunião do 
CONSEMAC. 


