
- ATA - 
85ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA BACIA DRENANTE às LAGOAS COSTEIRAS 

 
DATA: 30/08/2017 – de 10h00min as 11h30min 
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 

Assuntos abordados: 

A reunião iniciou-se às 10:00 horas com a interpelação do Coordenador David Zee aos membros 
expressando preocupação com o esvaziamento da câmara técnica e apontando a necessidade de retomar os 
trabalhos, em especial as proposições de indicações CONSEMAC, para proporcionar credibilidade. Em 
seguida, sugeriu uma frequência bimensal para as reuniões da câmara. Também, argumentou que os 
projetos de PPPs do governo atual transferem responsabilidade demais para o setor privado que dificulta o 
aparecimento de empresas interessadas. 
 
A representante da SUBU Eliane H. Sakamoto destacou que os projetos de PPPs são tocados pela Casa 
Civil e que há muitas dificuldades na comunidade do Rio das Pedras por causa da atuação de milicianos. 
 
O representante da Comlurb Henrique Olavo Damasio fez uma retrospectiva sobre os programas Favela 
Bairro e Morar Carioca. Também, destacou a importância da câmara técnica e expôs a necessidade de 
encaminhar ofícios aos órgãos para revalidar os membros. 
 
O representante da SUBMA Daniel Bicalho Hoefle informou que a Indicação CONSEMAC nº 39/2015 estava 
na pauta da plenária ordinária do CONSEMAC do dia 10/10/2017. 
 
Os presentes concordaram em realizar as reuniões bimestralmente às 10h da última quarta-feira do mês, em 
encaminhar um email para os membros inscritos na câmara técnica confirmando a participação enquanto 
representante, em encaminhar um email convocando para a plenária ordinária do CONSEMAC do dia 
10/10/2017 com a Indicação CONSEMAC nº 39/2015 em anexo e em abrir para contribuições a proposta de 
indicação de transporte aquaviário até o dia 27/09/2017. 
 
A reunião se encerrou às 11h30. 
 

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

- DATA da próxima reunião: 25/10/2017 às 10:00h – Sala de Reunião do CONSEMAC – 12º Andar CASS 


