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Às dez horas e trinta minutos, do dia vinte e seis de março 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 59ª 
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 5 membros:  Monica Santiago Montenegro e Ana Lucia Santoro 
representantes da Rio Águas /SMO; Luiz Eduardo Santos da SMU; Julio César 
Jucá, da Freitas Consultoria e Iberê Cesar da CCBT, e como convidados:  
Nassim Boukai do CONSEMAC; Anna Saramago representante da SMAC/CRH 
e Sergio Andrade da AMAR. 
 
O coordenador deu início aos trabalhos, relembrando, para os presentes, que a 
pauta da reunião seria a apresentação “Considerações sobre a dragagem das 
lagoas da Baixada de Jacarepaguá e respectivo esgotamento sanitário local” a 
ser apresentada, pelo representante do CREA/RJ, Adacto B. Ottoni. Porém, o 
mesmo telefonou e justificou a sua ausência. Essa apresentação se dará, 
então, em outra oportunidade a ser confirmada. 
 
Em seguida, o Sr. David Zee considerou de grande importância o início da 
referida dragagem das lagoas e comentou que a respectiva CTBDLC deve ter 
uma estratégia de acompanhar as ações da Secretaria do Estado do Ambiente 
- SEA e apresentar contribuições relevantes com vistas à melhoria das 
atividades do Governo do Estado. 
 
O representante Julio Jucá se manifestou para entrar em contato com o Sr. 
Mauro Pimentel da CEDAE, para reiterar o convite de uma apresentação à CT 
BDLC, sobre esgotamento sanitário no Sistema Lagunar da Baixada de 
Jacarepaguá – Pontos de chegada de esgoto às lagoas.  
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A palavra foi concedida àqueles que dela quisessem fazer uso e os 
representantes presentes concordaram com as colocações do Sr. David Zee 
para prosseguimento das atividades da respectiva CTBDLC, além de se 
comprometerem a elaborar perguntas específicas ao representante da CEDAE, 
na próxima reunião. 
 
Não existindo mais manifestações, deu-se por encerrada a reunião às 11:30h. 
 
Terminada a reunião o Sr. Mauro Pimentel chegou à SMAC, pediu para 
justificar a sua falta, conversou com o representante do CONSEMAC, 
confirmou a sua apresentação para próxima reunião e deixou material para ser 
distribuído. 
 
Anna Saramago 
Representante do Coordenador Alexandre De Bonis – SMAC/CRH 
 
 
Próxima Reunião: 30/04  - Assunto: Apresentação da CEDAE , pelo Sr. 
Mauro Pimentel, sobre a problemática: esgotamento sanitário no Sistema 
Lagunar da Baixada de Jacarepaguá – pontos de chegada de esgoto às 
lagoas. 


