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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 69ª Reunião Ordinária de 28/01//2015 
 
 

 
Às dez horas e trinta minutos, do dia 28 de janeiro de dois mil e quinze, 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 69ª 
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 4 membros e/ou respectivos suplentes: Anna Saramago 
representante da SMAC/CRH; Monica Montenegro e Ana Lúcia Santoro 
representantes da Rio Águas/SMO; Luiz Eduardo Santos, da SMU; e como 
convidados: Sergio Andrade da AMAR, Fernando Torres e Suzana Barros da 
SMAC/CRH e Nassim Boukai do CONSEMAC. 
 
Maurício Soares, do INEA e Sandra Beltrão da OAB justificaram as suas 
ausências. 
 
O representante Adacto B. Ottoni, do CREA enviou ao CONSEMAC um 
comunicado informando a sua saída como membro dessa Câmara Técnica e 
de seu suplente Leonardo Nogueira. A CTDLC aguarda novas indicações. 
 
Na próxima reunião da CTDLC será retomada e consolidada a elaboração do 
documento de “Recomendações para a Recuperação Ambiental do Sistema 
Lagunar de Jacarepaguá”, a partir do “texto base” encaminhado pelo ex- 
representante Adacto Ottoni, do CREA, conforme a Ata da 67ª reunião da 
CTDLC. 
 
Tendo como objetivo a elaboração do documento supracitado, a CTDLC 
resaltou que o representante Julio Cesar Juca, da Freitas Consultoria, fosse 
comunicado a encaminhar, com brevidade, o documento consolidado de sua 
gestão como coordenador (período de 2013/14), com as informações do que foi 
discutido e apresentado pelos Órgãos partícipes dessa Câmara Técnica. 
 
Com relação às 3 metas definidas na 68ª reunião da CTDLC para o ano de 
2015, os representantes presentes decidiram que a temática mais importante 
no momento, a ser abordada, dentro do que foi discutido ao longo dos últimos 
meses, continua sendo a Dragagem das Lagoas de Jacarepaguá (Programa de 
Recuperação local). 
 
Sendo assim, o “projeto ecobarreiras” e a consequente destinação dos 
resíduos sólidos, dentro do Programa de Macrodrenagem das lagoas de 
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Jacarepaguá, passou a ser a meta de discussão prioritária para o ano. Um 
contato com a COMLURB e sua maior participação na CTDLC se fará 
necessária. 
 
Quanto à meta sobre uma participação maior da CTDLC junto à fiscalização 
das atividades da SEA no Projeto de Dragagem das Lagoas de Jacarepaguá, 
quando do seu início, foi orientado pelo assessor Nassim Boukai que fossem 
encaminhados ofícios dessa CT, através do Presidente do Conselho Municipal 
de Meio Ambiente para a SEA, quando oportuno, para o acompanhamento e 
informações necessárias. 
 
No que tange a meta sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, como a mesma se 
encontra com bons índices de qualidade de água, apesar da forte estiagem que 
acomete a Cidade, e muito já foi discutido sobre ela nos últimos anos, essa 
meta será abordada posteriormente. 
 
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: 25/02 - Assunto: Avaliação e consolidação do documento 
de “Recomendações para a Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá” e discussão preliminar sobre a meta “projeto ecobarreiras, no 
Programa de Macrodrenagem das lagoas de Jacarepaguá”. 


