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Às dez horas e trinta minutos, do dia 27 de julho 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 81ª 
reunião da Câmara Técnica da Bacia Drenante às Lagoas Costeiras (CTBDLC) 
do CONSEMAC.   

A reunião foi aberta pela Sra. Anna Saramago, representante da SMAC, devido 
a ausência justificada do coordenador David Zee, representante da CÂMARA 
COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA - CCBT e contou com a presença de 
outros membros e/ou respectivos suplentes: Ana Lúcia Santoro 
representante da Rio Águas/SMAR; Luiz Eduardo Santos representante da 
SMU; Iberê Cezar, suplente da CCBT e como convidados: Sr.Laerte Souza, 
gerente de fiscalização da SMAC e o Sr. João Alexandre,da ACUPAN.  

A Sra. Anna iniciou a reunião apresentando o Sr. Laerte a todos, que veio 
esclarecer sobre as vistorias realizadas na região do “baixo Arroio Fundo”, pela 
SMAC, em parceria com a SMU e a SEOP, conforme denúncia feita pela CCBT 
(79ª Ata de reunião). 

Ele informou que aquela área é uma AEIS – Área Especial de Interesse Social, 
que a SMU está a frente de novas operações a serem realizadas, sob a 
coordenação do Sr. Paulo Rolin, em conjunto com a SMAC e a SEOP. 

Algumas demolições foram realizadas na área nos meses anteriores, além de 
operações contra os aterros que chegavam periodicamente em caminhões na 
região. Essas operações contaram também com a parceria da 
SECONSERVA/COMLURB e com a SMAC/CGAV, para atividades de 
recomposição vegetal às margens do rio, quando possível. A maioria dessas 
áreas é particular e os proprietários estão sendo intimados judicialmente. 

No momento, uma nova operação deverá aguardar a finalização dos Jogos 
Olímpicos RIO 2016 pois, muitos técnicos estão envolvidos em outras 
atividades para a adequada realização dos Jogos na Cidade. 

A CTLC se pronunciou que continuará cobrando da SMAC e da SMU 
informações sobre essas ações brevemente. 

Finalmente, a palavra foi, então, concedida aqueles que dela quisessem fazer 
uso e, não existindo mais manifestações, deu-se por encerrada a reunião às 
11:30 h. 



Em, 02/08/2016. 

Anna Saramago -– relatora da SMAC/CRH  

Próxima reunião: 28/09/2016 

Pauta: .Continuação das discussões sobre o diagnóstico da Bacia do Arroio 
Fundo para melhorias da qualidade das águas locais.  

 


