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97ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE às LAGOAS COSTEIRAS 

 
DATA: 26/06/2019 – de 10h00min às 12h00min 
COORDENADOR: Luiz Edmundo de Andrade - CCBT -- RELATOR: Daniel Bicalho Hoefle (SMAC)    

  Membros da Câmara Técnica Comparecimento 
1-     CCBT Luiz Edmundo de Andrade (COORDENADOR) 
2-     SMAC Daniel Bicalho Hoefle (RELATOR) 
3-    SEAS/INEA Luiz Constantino da Silva Jr.  
4-      Rio-Águas Nelson Lima 
5-      CEDAE Alexandre Pereira 
6-    Sub. S. Lagunar de Jacarepaguá Vera Chevalier 
7-    Sub. S. Lagunar de Jacarepaguá Verônica Beck 
8-    Sub. S. Lagunar de Jacarepaguá Silvana di Iulio Moreira 

Convidados  
9-    No Meu Quintal tem uma Lagoa Cristina Portella 
10-    SMAC Jayme Voloch 
11-    SMAC Isa Ururahy 
12-    SMAC Elizabeth Mojon 
13-    Mov. Desp. Canal das Taxas Antônio Melo 

Assuntos abordados: 

A reunião iniciou-se às 10:00 horas com a interpelação do Coordenador Luiz Edmundo para contextualizar os 
trabalhos da CT aos convidados e apresentou o palestrante Jayme Voloch, Subgerente de Conservação de 
Rios e Lagoas.  
 
O palestrante Jayme Voloch informou que incumbe à Subgerência de Conservação de Rios e Lagoas 
operacionalizar o Programa Conservando Rios, anteriormente denominado Guardiões do Rios. Traçou um 
breve histórico a partir da implantação em 2002, chegando a 130 frentes, descontinuado em 2008, retomado 
em 2011, através de Organização Social, e novamente descontinuado. Foi retomado em 2018, com a 
denominação Conservando Rios, chegando a 30 frentes, em todas as bacias, em acordo com a Rio-Águas 
para atuação em locais de difícil acesso em comunidades. Foram retirados manualmente 16.000 m3 de 
resíduos em 1 ano e 6 meses das calhas dos rios e canais, para destinação final à COMLURB, com mão-de-
obra das próprias comunidades, desenvolvendo em conjunto com ações de Educação Ambiental. A 
implantação das frentes se dá através de celebração de Acordo de Cooperação com Associações de 
Moradores, que indicam os mutirantes, em situação de risco social, que assinam Termos de Compromisso 
para atuação no Programa e recebimento de bolsa auxílio, sem vínculo trabalhista. Paralelamente, um 
contrato de apoio fornece a mão-de-obra de 4 engenheiros, para acompanhamento dos serviços com 
relatórios periódicos, e um agente de educação ambiental da própria comunidade, treinado pelo Centro de 
Educação Ambiental para conscientização da população local. Expôs que a coleta da COMLURB, após a 
retirada da calha, é um gargalo, necessitando de mais frequência.  
 
O convidado Antônio Melo destacou que, anteriormente, os mutirantes retiravam os resíduos e gigogas do 
Canal das Taxas e da Lagoinha e que foram empregadas máquinas da última vez. Conclamou a mobilização 
da população do entorno para a luta contra os lançamentos de esgotos na Lagoinha e indicou que as ações 
devem visar resolver os problemas da comunidade. 
 
O palestrante Jayme Voloch informou que, até agora, apenas a Associação de Moradores do Terreirão se 
recusou a celebrar o Acordo e que espera a indicação dos mutirantes da Associação de Moradores do 
Recreio, que celebrou o Acordo. Concluiu que, além dos benefícios ambientais trazidos pelo Programa, ainda 
se repara pinguelas e outros mobiliários de interesse da comunidade com os mutirantes e se movimenta a 
economia local com as bolsas pagas. Complementou que também é necessário combater as ocupações 
irregulares das FMPs dos corpos hídricos. 
 
O Coordenador Luiz Edmundo questionou quanto à expansão do Programa e a possibilidade de atender às 
áreas formais também. 
 
O palestrante Jayme Voloch delineou que o Programa foi concebido como estritamente local, sem equipes 
volantes para atender fora da área da comunidade, e indicou que as áreas formais, normalmente, são 
acessíveis por máquinas. Expôs que a verba atual do Programa ainda contemplaria cerca de mais 10 
comunidades, que podem procurar a Subgerência de Conservação de Rios e Lagoas para celebrar o Acordo. 
 
O Coordenador Luiz Edmundo indicou potencializar a divulgação do Programa através desta CT e do 
Subcomitê do Sistema Lagunar para trazer o interesse de outras associações de moradores. 



O representante da Rio-Águas Nelson Lima indicou cruzar as bases georreferenciadas de Áreas de Especial 
Interesse Social e de hidrografia para buscar direcionadamente potenciais novas associações de moradores 
ao Programa. 
 
A reunião se encerrou às 12h00min. 
 
 

- PAUTA para próxima reunião: Palestra sobre Controle de Espécies Vegetais Invasoras 

- DATA da próxima reunião: 31/07/2019 às 10:00h – Sala de Reunião da SMAC – 12º Andar CASS 


