
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC 

Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONSEMAC 

CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE ÀS LAGOAS COSTEIRAS 

Ata da 76ª Reunião Ordinária de 30/09/2015 

 

Às dez horas e trinta minutos, do dia 30 de setembro 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 76ª 

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

do CONSEMAC.   

Os representantes da OAB/Barra e do CREA justificaram suas ausências. 

Porém, a respectiva CT comentou que os mesmos estão há bastante tempo 

ausentes das reuniões mensais. 

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 

RioÁguas/SMAR; Luiz Eduardo Santos representante da SMU; Maurício 

Soares do INEA; Mauro Pimentel e Sérgio Henrique da Silva representando a 

CEDAE e Iberê Cezar, da CCBT. 

A reunião teve início com a presença do covidado da COMLURB, Henrique 
Damásio, que veio nos informar, a pedido, sobre a coleta de resíduos sólidos 
em áreas da Baixada de Jacarepaguá, próximas aos rios que drenam para as 
lagunas. Esses volumes são todos registrados pela COMLURB e , ele 
pessoalmente, avalia como muito boa a gestão da empresa nessas áreas. A 
coleta é feita várias vezes por dia e ressalta que em, alguns pontos, há um 
grande acúmulo de resíduos a espera das coletas. 

Ele nos informou, também, que as ecobarreiras presentes em alguns rios 
(Arroio Fundo, Tijuquinha, canal do Rio Morto) são de responsabilidade do 
INEA e que a COMLURB faz o recolhimento quando é solicitada, porém, não 
têm os registros desses volumes coletados nesses locais. 

No que tange à SMU, quanto à solicitação por vezes reiterada ao seu 
representante, sobre uma apresentação de informações sobre o crescimento 
de ocupações irregulares na Baixada de Jacarepaguá (encostas e faixas 
marginais), sobre planejamento e controle do órgão, conforme registro nas 73ª 
e 74ª reuniões, o respectivo representante, Luiz Eduardo Santos, informou que 
somente poderá fazê-la mediante ofício do CONSEMAC a essa Secretaria. 

 



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

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

12:00h. 

Em, 30/09/2015. 

Anna Saramago - Suplente do representante Alexandre De Bonis – 

SMAC/CRH 

 

Próxima reunião: dia 04/11/2015 

Pauta: Apresentação, pelo Coordenador David Zee, sobre aspectos relevantes 
da audiência pública do EIA/RIMA da dragagem das lagoas de Jacarepaguá, a 
ser realizada no dia 26/10 na CCBT. 


