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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 71ª Reunião Ordinária de 25/03//2015 

 
 

Às dez horas e trinta minutos, do dia 25 de março 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 71ª 
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 8 membros e/ou respectivos suplentes: Alexandre De Bonis e Anna 
Saramago representantes da SMAC/CRH; Ana Lúcia Santoro representante da 
Rio Águas/SMAR; Eliane H. Sakamoto, da SMU, Maurício Soares do INEA; 
Sandra Beltrão da OAB/Barra da Tijuca; Felipe da Costa Brasil, novo 
representante do CREA/RJ e Iberê Cesar da CCBT. 
 
A representante titular da RioÁguas/SMAR, Mônica Montenegro justificou sua 
ausência. 
 
A aprovação do documento de “Recomendações para a Recuperação 
Ambiental do Sistema Lagunar de Jacarepaguá” foi postergada para a próxima 
reunião, devido às contribuições que o representante do CREA se manifestou 
de querer incluir.  Felipe da Costa Brasil colocou as instalações do CREA/RJ à 
disposição a CT para futuras apresentações de projetos, inclusive os de 
engenharia da dragagem das lagoas de Jacarepaguá, se a CTBDLC desejar e 
o Estado conceder. A referida CT estará atenta para o início das obras de 
dragagem, quando liberadas pelo MPF, para fazer o respectivo 
acompanhamento das atividades. 
 
A CTBDLC reafirmou que o “Documento de Recomendações” reflete as 
preocupações da sociedade da Cidade do Rio de Janeiro e que será 
apresentado pelo coordenador David Zee, em caráter informativo, em Plenária 
do CONSEMAC, oportunamente. 
 
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: 29/04 - Assunto: Consolidação e aprovação do documento 
de “Recomendações para a Recuperação Ambiental do Sistema Lagunar de 
Jacarepaguá” e definição do(s) iten(s) prioritários para a apresentação 
supracitada. 


