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83ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE às LAGOAS COSTEIRAS 

 
DATA: 28/06/2017 – de 10h00min as 12h00min 
COORDENADOR: David Zee - CCBT     -- RELATOR: Daniel Bicalho Hoefle (SECONSERMA/SUBMA)      

Membros da Câmara Técnica Comparecimento 
1-     CCBT David Zee (COORDENADOR) 
2-     SECONSERMA Daniel Bicalho Hoefle (RELATOR) 
3-    Comlurb Henrique Olavo Damasio 
4-    SMUIH/SUBU Eliane H. Sakamoto 
5-     RIO-ÁGUAS Daniel Rienda (INTERINO) 
  

Convidados  ---------------------- 
6-     Acampar Orgânicos Felipe de Souza Cruz 
7-     OMA Ana Carolina Leuzzi P. da Silva  

Assuntos abordados: 

A reunião iniciou-se às 10:00 horas com os agradecimentos do Coordenador David Zee aos membros e 
convidados pelo comparecimento e expõe a necessidade de retomar os trabalhos da câmara a partir da 
adequação das propostas ao cenário atual para traçar metas e articular institucionalmente. 
 
O representante interino do Instituto RIO-ÁGUAS Daniel Rienda expôs o problemas graves das ocupações 
irregulares nas FMPs das Lagoas e dos Rios em cotas atingidas pelas cheias de TR10 e TR20 e fez 
denúncia de aterramento irregular por milicianos na calha do Rio Muzema que reduziu em muito a seção do 
mesmo. 
 
O representante da Comlurb Henrique Damasio solicitou o encaminhamento para os presentes da proposta 
de Recomendação deliberada ao final de 2016 pela câmara e sugeriu que a câmara elaborasse documentos 
com frequência mensal a começar por assuntos estratégicos do Governo Crivella: as PPPs de Transporte 
Hidroviário e a CEPAC do Rio das Pedras. 
 
Daniel Rienda expôs a dificuldade para o desassoreamento e para a retirada de resíduos da calha do Rio das 
Pedras devido às construções irregulares na sua FMP e restrição de acesso das equipes de trabalho 
coagidas por milicianos. 
 
David Zee concordou com a necessidade de desocupar a FMP para manter as vias de acesso e a 
implantação equipamentos públicos desportivos e levantou a possibilidade da instalação de uma UTR no Rio 
das Pedras, assim como em todos os rios tomados por poluição hídrica que fluem através de ocupações 
irregulares. 
 
Henrique Damasio sugeriu elencar os Rio das Pedras, Canal do Anil, Rio Muzema e Arroio Pavuna como 
prioridades para intervenções, entretanto, David Zee emitiu opinião pela praticidade e pela manutenção do 
foco se atendo às questões do Transporte Hidroviário e a CEPAC do Rio das Pedras e se comprometeu a 
escrever uma contextualização sobre o Transporte Hidroviário para próxima reunião. 
 
A representante da SUBU Eliane H. Sakamoto e o representante Daniel Hoefle se voluntariaram a escrever 
uma contextualização sobre a CEPAC do Rio das Pedras. 
 
Encerrada a discussão, o Coordenador agradeceu a presença e a participação e convidou para a próxima 
reunião da Câmara Técnica a ser realizada em julho. 
 
 
 

- PAUTA para próxima reunião: Transporte Hidroviário e CEPAC do Rio das Pedras. 

- DATA da próxima reunião: 26/07/2017 às 10:00h – Sala de Reunião do CONSEMAC – 12º Andar CASS 


