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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 68ª Reunião Ordinária de 21/11//2014 
 
 

 
Às dez horas e trinta minutos, do dia 21 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 68ª 
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 03 membros: Alexandre De Bonis, da SMAC/CRH; Maurício Soares do 
INEA e Mauro Pimentel da CEDAE. 
 
Monica Santiago Montenegro representante da Rio Águas/SMO e Sandra 
Beltrão, representante da OAB/RJ justificaram suas ausências. 
 
O coordenador deu início à reunião dando continuidade às discussões sobre a 
Dragagem das Lagoas Costeiras da Baixada de Jacarepaguá. Alexandre De 
Bonis, da SMAC, comentou que a mesma continua aguardando decisão do 
MPF e respectiva execução das obras pelo Governo do Estado. 
 
Alexandre De Bonis também informou que a Lagoa Rodrigo de Freitas, devido 
à intensa estiagem na Cidade, encontrava-se com níveis de água muito baixos. 
Foi registrada também uma extensa proliferação de microalgas naquela época 
e a COMLURB que estava com seus barcos danificados para o recolhimento 
das mesmas, já tinha informado o conserto das embarcações. Posteriormente, 
a qualidade da água da Lagoa já apresentava ótimas condições.  
 
De acordo com as últimas reuniões da CTBDLC foram definidas 3 principais 
metas para o ano de 2015. São elas: 
 

1. Apresentação de um histórico das intervenções na LRF e demonstração, 
através do programa de monitoramento, a melhoria de qualidade de 
suas águas ao longo do tempo. Foram solicitados ao INEA dados e 
informações anteriores a 2007. 
 

2. Solicitação a SEA, através do CONSEMAC, de um “assento” na 
Comissão de Fiscalização da Dragagem das Lagoas da Baixada de 
Jacarepaguá, para um representante dessa Câmara Técnica; 
 

3. Análise de proposta de estudos de localização/instalação de 
ecobarreiras, com vistas à melhoria da qualidade de água nas 
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embocaduras dos rios, no âmbito do Programa de Macrodrenagem das 
Lagoas de Jacarepaguá. 

 
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. 
 
Anna Saramago 
Suplente do representante Alexandre De Bonis – SMAC/CRH 
 
 
Próxima Reunião: 28/01/2015 - Assunto: Discussão sobre a primeira meta 
do ano de 2015: Histórico das intervenções realizadas na LRF e 
demonstração, através do monitoramento, da melhoria da qualidade de suas 
águas ao longo do tempo. 


