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CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE ÀS LAGOAS COSTEIRAS 

Ata da 79ª Reunião Ordinária de 23/03/2016 

 

Às dez horas e trinta minutos, do dia 23 de março de dois mil e dezeseis, 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 79ª 

reunião da Câmara Técnica da Bacia Drenante às Lagoas Costeiras (CTBDLC) 

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 membros e/ou respectivos suplentes: Anna Saramago representante 

da SMAC/CRH; Mônica Montenegro e Ana Lúcia Santoro representantes da 

Rio Águas/SMAR; Luiz Eduardo Santos representante da SMU; Mauro 

Pimentel da CEDAE e  Iberê Cezar, suplente da CCBT. Como convidado: 

Fernando M. Cunha, da AON. 

O representante da COMLURB Henrique Olavo Damasio justificou a sua 

ausência. 

De acordo com a pauta da reunião, os representantes e o convidado da CCBT 

trouxeram um vídeo que demonstra a aceleração da ocupação irregular e 
aterros de áreas na Bacia do Arroio Fundo. Ao longo do rio Anil, no 
desemboque do Arroio Fundo a situação é bastante grave.  

Sendo assim, durante a reunião, foi gravado um DVD pelos referidos 

representantes que encaminharão essa denúncia à Ouvidoria da SMAC, para 
providências subsequentes pela Gerência de Fiscalização dessa Secretaria, 
com vistas a uma possível operação de urgência em áreas incipientes de 

adensamento.  

O representante da SMU, presente, também teve conhecimento do problema e 
recebeu da Fundação RIO Águas uma foto aérea da área mencionada para 
pesquisar e informar a essa CT, na próxima reunião, das providências que 

estão também sendo tomadas para essa região, inclusive quanto se as 
titularidades das áreas. 

Conforme pauta de reunião anterior, a CTBDLC continuará com o 
acompanhamento das causas que geram um grande volume de resíduos e 

esgotos nos rios, canais e lagunas da região de estudo.  

Foi acordado também, pelo grupo presente, devido à indefinição para início das 

obras de dragagem das lagoas e de outras obras dentro do Programa de 



Recuperação da Baixada de Jacarepaguá, do Governo do Estado, que essa 

CT se reunirá bimensalmente durante o ano de 2016. 

Finalmente, a palavra foi, então, concedida aqueles que dela quisessem fazer 

uso e, não existindo mais manifestações, deu-se por encerrada a reunião às 

12:00 h. 

Em, 23/03/2016. 

Anna Saramago -– relatora da SMAC/CRH  

Próxima reunião: 25/05/2016 

Pauta:.Continuação das discussões sobre o diagnóstico da Bacia do Arroio 

Fundo para melhorias da qualidade das águas locais. Acompanhamento do 
andamento da denúncia efetuada, na SMAC e da situação denunciada pelo 

planejamento e  fiscalização da SMU. 

 


