
- ATA - 
91ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE às LAGOAS COSTEIRAS 

 
DATA: 20/12/2018 – de 10h00min às 12h00min 
COORDENADOR: Luiz Edmundo de Andrade - CCBT -- RELATOR: Daniel Bicalho Hoefle (SCMA/SUBMA)      

Membros da Câmara Técnica Comparecimento 
1-     CCBT Luiz Edmundo de Andrade (COORDENADOR) 
2-     SECONSERMA Daniel Bicalho Hoefle (RELATOR) 

Convidados  
3-    Gabinete do Vereador Célio Luparelli Cynthia Souza 
4-    Revive Jacarepaguá Lucas Manuel Machado 
5-    Ecomarapendi Vera Chevalier 
6-    Rio Ambiental Maria Augusta Ferreira Miguel 

Assuntos abordados: 

A reunião iniciou-se às 10:00 horas com a interpelação do Coordenador Luiz Edmundo para expor que o 
convidado Luis Fernando Magalhães da empresa O2 Eco não pode comparecer, mas que ainda viria fazer a 
apresentação do produto bioestimulador que comercializa nesta CT assim que possível, e relatou que o 
conheceu por intermédio da Cristiana Queiroga durante um mutirão de limpezas das margens da Lagoa de 
Marapendi. Destacou que este tipo de mutirão é relevante, pois sensibiliza, motiva e engaja as pessoas a 
cuidarem da natureza no nível local e que seria interessante multiplicar e difundir esta inciativa em parceria 
com a COMLURB no âmbito do projeto “Rio Novo Olhar”. 
 
O representante da SUBMA Daniel Bicalho Hoefle informou que já havia acompanhado a aplicação de 
produtos biorremediadores no Canal das Taxas e no Canal da General Garzon, mas os resultados foram 
inconclusivos. 
 
O Coordenador Luiz Edmundo fez um balanço da apresentação do Vladimir Fernandes na reunião anterior 
do qual destacou a metodologia técnico-científica referente ao estabelecimento de Áreas de Interesse 
Ambientais e Unidades de Conservação que elencou quatro recortes espaciais de enfoque: as Vargens, as 
vertentes dos maciços, a área perilagunar da Lagoa de Jacarepaguá e a área perilagunar das Lagoas do 
Camorim e da Tijuca. Quanto à composição do CT, apontou a necessidade de estreitar os laços com o 
Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar por isso convidou a Sras. Cynthia, Vera e Maria 
Augusta. 
 
A convidada Vera Chevalier expressou a preocupação com a ocupação das FMPs por edificações e 
estacionamentos, principalmente em UCs, que devem ser revertidas e ter a cobertura vegetal recuperada, e 
com o impacto dos rebaixamentos de lençol freático nas áreas úmidas. 
 
O Coordenador Luiz Edmundo destacou os TACs dos condomínios Novo Leblon e Malibu para desocupação 
gradual das FMPs que estão em análise no Conselho Gestor da UC. 
 
A convidada Maria Augusta destacou a parceria recente do Comitê de Bacia Hidrográfica com o Município no 
tocante ao Plano Municipal de Saneamento Básico e gestão ambiental do Rio Rainha e expressou 
preocupação com a favelização e a especulação imobiliária. 
 
Os presentes expressaram preocupação com uma possível supressão da vegetação em dois lotes na Av. 
Afonso Arinos de Melo Franco que já estava cercado por tapumes. 
 
O representante da SUBMA Daniel Bicalho Hoefle identificou duas LMPs para os lotes em questão, mostrou-
as aos presentes, e informou que ainda não foi autorizada a supressão da vegetação, que qualquer cidadão 
pode fazer denúncia ao 1746 sobre o caso tela que a Patrulha Ambiental averiguaria a situação e que 
apenas a ausência de placa informativa no local já era uma irregularidade. 
 
A reunião se encerrou às 12h. 
 
 

- PAUTA para próxima reunião: Apresentação sobre produto bioestimulador. 

- DATA da próxima reunião: 30/01/2019 às 10:00h – Sala de Reunião da SUBMA – 12º Andar CASS 


