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ATA DA REUNIÃO PLENÀRIA EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ 1 

SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ DO COMITÊ DA BAÍA DE 2 

GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E 3 

JACAREPAGUA – CBH- BG. GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia onze de 4 

dezembro de 2020 deu-se a reunião extraordinária em segunda chamada com 5 

1/3 do total de membros com um de cada segmento por videoconferência às 6 

9:30hr com a seguinte pauta:1 - Relatório de Territorialidade 7 

Hídrica: Análise das contribuições realizadas no Âmbito das oficinas;2 - 8 

Aprofundamentos dos macroprogramas para elaboração dos TDRs;3 - 9 

Atualização do andamento de editais - Projetos aprovados 2018 e 2019;4 - 10 

Resolução IDEBG para contribuições do subcomitê do Sistema Lagunar 11 

de Jacarepaguá;5 - Definição do calendário de reuniões 2021. 1- Iniciada a 12 

reunião às 09h56min o Sr. Carlos Rogério (AGEVAP) identificou limitações na 13 

plataforma utilizada, tendo informado o Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO 14 

TERRA AZUL) e aos demais presentes sobre o problema de falta de acesso ao 15 

chat do aplicativo Teams. O Sr. Marcos Jorge (FIOCRUZ) sugeriu como 16 

alternativa a utilização do grupo de WhatsApp do subcomitê de forma 17 

simultânea para registro das considerações que seriam efetuadas no chat. 18 

Alternativa aceita pelos demais membros. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO 19 

TERRA AZUL) trouxe a plenária três novas propostas de itens para acrescentar 20 

em pauta: Carta à Prefeitura do Prefeitura do Rio de Janeiro, Adesão do 21 

Subcomitê ao abaixo assinado das comunidades das Vargens sugerida pelo 22 

Sr. Renato Rocha (AMAVAG) e Considerações sobre a Carta do Sr. Paulo 23 

Rodriguez encaminhada ao Escritório de Projetos e à coordenação do 24 

subcomitê. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) solicitou uma 25 

pequena contextualização ao Sr. Renato Rocha (AMAVAG), sobre o 26 

documento produzido pelos moradores de Vargens aos órgãos competentes. 27 

Diante do exposto, Sr. Renato Rocha (AMAVAG) passou a explicar sobre o 28 

teor do documento propondo a sua adesão pelo subcomitê. O Sr. Marcos 29 

Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) colocou em votação a inclusão dos três 30 

novos itens na pauta. O Sr. Luiz Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA 31 

BARRA DA TIJUCA) mostrou-se contrário à inclusão e aumento da pauta. O 32 

Sr. Vladimir Fernandes (SMAC) manifestou-se contrário ao acréscimo da pauta 33 

e pede pela continuidade da pauta programada. Sr. Marcos Lacerda 34 

(INSTITUTO TERRA AZUL) passou a explicar o procedimento de solicitações 35 

de inclusão de pauta na plenária sem prejuízo dos assuntos expostos na 36 

convocatória e pede que todos sinalizem quanto à aprovação ou não da 37 

inclusão dos assuntos na pauta. Tendo o Sr. Vladimir Fernandes (SMAC) 38 

votado contrário à inclusão e sendo vencido pela maioria presente e desta 39 

forma os pontos propostos foram inseridos em pauta. Dando prosseguimento, o 40 
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Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) passou a informar sobre o 41 

primeiro ponto de pauta, que tratou da apresentação das propostas e projetos 42 

sugeridos pelo Relatório de Territorialidade Hídrica e analisados nas oficinas 43 

realizadas pelo subcomitê. É solicitado, portanto, ao Sr. Patrick (AGEVAP) que 44 

projete e explique ponto a ponto do primeiro item. Sr. Marcos Lacerda 45 

(INSTITUTO TERRA AZUL) retomou a explicação à respeito da cobrança e 46 

atualização do PPU (PREÇO PUBLICO UNITARIO) e como seria a parceria 47 

entre CBH-BG e INEA, contemplando o projeto de melhorias para o CNARH, 48 

Monitoramento de Outorgas e discussões sobre mecanismos de cobrança, 49 

sendo para isso necessário mais recursos, e informou que em janeiro e 50 

fevereiro serão feitas reuniões juntamente ao INEA e a partir de março seriam 51 

implementadas as ações. Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) 52 

abriu a votação para a plenária que aprovou por unanimidade. A Sra 53 

Christianne Bernardo (OAB), sugeriu encaminhar para a reunião plenária do dia 54 

21/12/2020, a aprovação do proposto pelo subcomitê JPA sobre proposta, 55 

estudos e projetos. Seguindo a pauta o Sr. Patrick (AGEVAP) passou a explicar 56 

o programa de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Sr. Marcos Lacerda 57 

(INSTITUTO TERRA AZUL) reforçou explicação dos estudos e chamou 58 

atenção para a parceria CBHBG e PREFEITURA DO RJ e ainda destacou que 59 

a participação do comitê deve ser ampliada no debate deste tema. Ele 60 

apresentou a título de conhecimento os eventos realizados pela FIRJAN-RJ, 61 

que trataram de SBN (soluções baseadas na natureza). Resgatou a 62 

importância do movimento de revitalização da qualidade ambiental da Baia de 63 

Guanabara, utilizando as SBN, como tratado no evento que também contou 64 

com a participação de empresas do setor privado que utilizam a água no seu 65 

processo produtivo. Foi concedida a abertura da votação para aprovação das 66 

propostas projetadas em tela pelo Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA 67 

AZUL), neste momento o Sr. Luiz Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA 68 

BARRA DA TIJUCA) destacou a ausência no relatório de propostas 69 

relacionadas à preparação da cidade para o enfrentamento de emergências 70 

climáticas. Acrescentou ainda que deveria ter um parágrafo no Relatório de 71 

Territorialidade Hídrica abordando o tema. O Sr. Patrick (AGEVAP) informou 72 

que realizará a atualização no relatório e acrescentou a proposta no resumo 73 

consolidado em tela, e em seguida aprovado pela plenária do subcomitê. Na 74 

sequência, Sr. Patrick (AGEVAP) apresentou o próximo tópico da pauta que 75 

trata sobre o macroprograma referente a Resíduos, água e drenagem, 76 

relatando suas fragilidades e potencialidades assim como os itens anteriores. O 77 

Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) sugeriu ao Sr. Patrick 78 

(AGEVAP) uma nova forma de apresentação através do agrupamento e divisão 79 

por áreas de atuação para a atualização do relatório e no resumo de projetos e 80 
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propostas consolidado deste macroprograma. Foi solicitado ao Sr. Patrick 81 

(AGEVAP) para melhorar o texto apresentado no item de fragilidades do 82 

macroprograma, pois esta estava como sentido e construção mais apropriada 83 

para ser inserido no item de projetos e estudos propostos. Sr. Luiz Edmundo 84 

(CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA) sugeriu que o paragrafo 85 

retirado fosse reaproveitado para o tópico seguinte (estudos e projetos 86 

propostos), corroborando assim a alteração já feita pelo Sr. Patrick 87 

antecipadamente. Ainda neste item foi solicitada a troca do termo ampliação 88 

pelo termo criação no item onde é proposta a criação de programas de 89 

monitoramento em reservatórios de detenção ou retenção. Não houve 90 

discordância, sendo todos os itens aprovados para este Macroprograma de 91 

Resíduos, água e drenagem. Dando seguimento, o Sr. Patrick (AGEVAP) 92 

apresentou as fragilidades, os estudos e projetos propostos para o 93 

Macroprograma de Monitoramento Quali-Quantitativo. O Sr. Luiz Edmundo 94 

(CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA) teceu breve comentários 95 

sobre o primeiro parágrafo do primeiro item proposto e sugeriu a reescrita do 96 

referido item que versa sobre inclusão de pontos de monitoramento pelo 97 

subcomitê, ressaltou que é importante identificar que a ação deve ser 98 

conduzida em parceria com o INEA. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO 99 

TERRA AZUL) esclareceu que o item faz parte de uma construção com INEA 100 

iniciada no ano de 2019, mas concordou e endossou que é necessário reforçar 101 

a ideia da parceria. Os itens foram aprovados sem objeção dos membros do 102 

subcomitê. O Sr. Patrick (AGEVAP) deu seguimento aos tópicos e apresentou 103 

as fragilidades e potencialidades do macroprograma de Infraestrutura Verde, 104 

sendo os estudos e projetos compostos por quatro itens (parágrafos). O Sr. 105 

Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) sugeriu que fossem acrescidas ao 106 

texto as palavras rios e lagoas ao final do primeiro parágrafo. Ele ainda 107 

solicitou o resgate das iniciativas vivenciadas entre a parceria do CBH-GB com 108 

o INEA para apresentação no início do próximo ano. O Sr. Luiz Edmundo 109 

(CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA) concordou e sugeriu que a 110 

mesma inserção fosse realizada no segundo parágrafo. Os itens foram 111 

aprovados. O Sr. Patrick (AGEVAP) deu continuidade aos tópicos e apresentou 112 

as fragilidades e potencialidades do Macroprograma de Educação Ambiental 113 

composto por três itens. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL), 114 

declarou que o item 3 (três) deveria focar apenas em um projeto e solicitou a 115 

correção para a escrita em preservação da Bacia do sistema lagunar de 116 

Jacarepaguá. Aberta a votação, não houve discordância, tendo sido aprovados 117 

todos os itens. O próximo tópico apresentado pelo Sr. Patrick (AGEVAP)  118 

abordando o Macroprograma de Apoio à pesquisa discorreu sobre as 119 

potencialidades, fragilidades, estudos e projetos propostos com base em três 120 
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linhas de pesquisa. As propostas foram aprovadas sem manifestação oposta. 121 

O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL), pediu um encaminhamento 122 

prioritário, detalhando no relatório as fragilidades, potencialidades e estudos e 123 

projetos propostos para o macroprograma de comunicação. Na sequência o Sr. 124 

Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) explicita que o Sr. Patrick 125 

(AGEVAP) irá apresentar brevemente uma síntese dos macroprogramas em 126 

andamento. No primeiro tópico abordado pelo Sr. Patrick (AGEVAP) é 127 

apresentado o andamento de editais para o macroprograma de Infraestrutura 128 

verde. Foi informado que o certame realizado no dia 09/12/2020 a respeito do 129 

edital 24/2020 do macroprograma de Infraestrutura Verde referente a 130 

Contratação de serviços especializados de Engenharia Florestal para a 131 

elaboração de projeto executivo de manejo e restauração florestal em Áreas de 132 

Proteção Permanente de sistemas lagunares inseridos na RH-V não recebeu 133 

propostas ou interessados. Em relação ao certame realizado no dia 10/12/2020 134 

referente ao edital 26/2020 que trata da Contratação de serviços 135 

especializados para estudo de concepção a respeito das alternativas 136 

ecológicas de esgotamento Sanitário e elaboração de Projeto básico para o 137 

Canal das Taxas localizado no bairro do Recreio dos Bandeirantes, município 138 

do Rio de Janeiro, só foi recebida uma proposta pela secretaria executiva, 139 

portanto o edital será republicado. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA 140 

AZUL) solicitou à Sra. Christianne Bernardo (OAB) sobre o procedimento de 141 

republicação do edital que não recebeu propostas. A mesma esclareceu sobre 142 

a republicação e sugeriu que a decisão fosse encaminhada para a reunião do 143 

dia 14/12/2020 conjuntamente com a diretoria ampliada. O Sr. Marcos Lacerda 144 

(INSTITUTO TERRA AZUL) solicitou o encaminhamento para o levantamento 145 

das empresas cadastradas que receberam comunicado sobre as publicações e 146 

certame dos editais com a intenção de apurar a dinâmica de divulgação 147 

utilizada pela secretaria executiva, e dessa forma realizar melhorias neste 148 

procedimento como o objetivo suprir as necessidades do subcomitê. O Sr. Luiz 149 

Edmundo (CÂMARA COMUNITÁRIA DA BARRA DA TIJUCA) concorda com o 150 

pedido do Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) e reforça que é 151 

necessário atentar-se aos detalhes de publicação e republicação dos editais. O 152 

Sr. Marcos Jorge (FIOCRUZ) mencionou que não teve êxito ao contactar três 153 

empresas, tendo estas afirmado a negativa do recebimento dos editais. Ele 154 

ainda afirmou a necessidade de revisão do conteúdo dos editais, dada a 155 

complexidade e exigência estabelecida na execução dos serviços, o que seria 156 

um empecilho para as pequenas empresas. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO 157 

TERRA AZUL) concordou e corroborou a necessidade de analisar o edital para 158 

identificar as falhas e fatores que não permitiram o interesse de participação. O 159 

Sr. Patrick (AGEVAP) iniciou a apresentação do próximo tópico abordando o 160 
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macroprograma de coleta e tratamento de esgotos sanitários. Foi repassado 161 

por ele ao comitê que o edital de Revisão do Plano de Saneamento Básico do 162 

Município do Rio de Janeiro – modalidade água e esgoto (PMSB-RJ) foi 163 

publicado pela Fundação Rios-Águas e o valor aportado pelo CBH-BG no 164 

montante de R$500.000,00. Complementou que a empresa vencedora foi a 165 

DRZ geotecnologia e consultoria Ltda e que o CBH-BG irá mobilizar o GT- 166 

PMSB-RJ para acompanhar os produtos entregues à Fundação Rio-Águas pela 167 

contratada. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) solicitou 168 

esclarecimentos sobre os recursos mais recentes solicitados na conta D. O Sr. 169 

Patrick (AGEVAP) informou que a solicitação mais recente realizada no dia 170 

29/10/2020 foi feita no valor de R$ 5.542,24 reais. O Sr. Marcos Lacerda 171 

(INSTITUTO TERRA AZULINSTITUTO TERRA AZUL), alegou que não 172 

recebeu nenhuma informação referente a este valor mencionado. O Sr. Patrick 173 

(AGEVAP) informou que elaborou uma planilha e a enviou por e-mail, para os 174 

três coordenadores do subcomitê, na data de 09/11/2020 com todas as 175 

informações e esclarecimentos sobre os valores previstos. O Sr. Leonardo 176 

Canto encontrou o e-mail enviado na data informada pelo Sr. Patrick e assim 177 

confirmou o envio dos esclarecimentos. O Sr. Patrick (AGEVAP) apresentou a 178 

planilha da síntese da solicitação de recursos do macroprograma de 179 

Infraestrutura Verde enviado ao INEA no dia 29/10/2020 com os valores 180 

descritos e totalizando o valor de R$ 55.422,44 (cinquenta e cinco mil, 181 

quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos) referente às 182 

solicitações de todos os subcomitês, e também informando que o valor 183 

dedicado ao subcomitê de Jacarepaguá é  10% deste montante, como definido 184 

pela divisão interna de  recursos do CBH-BG . Sr. Marcos (INSTITUTO TERRA 185 

AZUL) se opôs e solicitou aos membros que declarassem se tinham 186 

conhecimento dos valores apresentados. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO 187 

TERRA AZUL) informou que é necessário a atualização dos quadros para que 188 

não haja dúvidas referentes aos valores que são solicitados, devendo o quadro 189 

ser o mais esclarecedor possível. Ele ainda reforçou a necessidade de 190 

implantação da planilha online financeira para que todos os membros tivessem 191 

acesso e conhecimento dos valores. Afirmou ainda que a planilha distribuída ao 192 

comitê apresenta os valores divergentes com a planilha exposta pelo Sr. 193 

Patrick (AGEVAP) e que, portanto, precisa ser atualizada e investigada dada a 194 

discrepância observada. A Sr.ª Vera Chevalier (ECOMARAPENDI) demonstrou 195 

sua insatisfação com o fato ocorrido e pediu transparência e ajuda de todos 196 

para mudar essa realidade. Foi informado pelo Sr. Patrick (AGEVAP) que na 197 

data de 10/11/2020 foi enviado através do whatsapp um lembrete ao Sr. 198 

Marcos (INSTITUTO TERRA AZUL) para confirmação do envio do e-mail do 199 

dia anterior.  Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) sugeriu 200 
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encaminhamento com pedido de atualização do quadro novo para a data da 201 

próxima reunião ao Sr. Patrick (AGEVAP) para que seja feita a análise e 202 

atualização dos valores de cada subcomitê com cada GT. O Sr. Marcos 203 

Lacerda (INSTITUTO TERRA AZUL) informou que a resolução IDEBG é para a 204 

ciência de todos os membros do subcomitê e declara aberta para a 205 

manifestação pois a resolução vai para a Plenária.  Sr. Marcos Lacerda 206 

(INSTITUTO TERRA AZUL) sugeriu que o calendário seja elaborado em 207 

formato sequencial. Devido ao tempo, o item dois da pauta, “Aprofundamentos 208 

dos Macroprogramas para elaboração dos TDRs” e o item três “Atualização do 209 

andamento de editais - Projetos aprovados 2018 e 2019” foram prejudicados 210 

ficando como pendentes para a próxima reunião. O Sr. Marcos Lacerda 211 

(INSTITUTO TERRA AZUL) sugeriu ao Sr. Patrick (AGEVAP) que reúna as três 212 

cartas demandadas e elabore um e-mail para enviar aos membros do 213 

subcomitê para que seja feita a avaliação pois na próxima reunião, quando 214 

serão retomados os assuntos. O Sr. Marcos Lacerda (INSTITUTO TERRA 215 

AZUL), solicita que Sr. Paulo Rodrigues (MEPRA) retire o seu nome do 216 

documento pois este é membro do subcomitê e a intenção é fortalecer as 217 

propostas do subcomitê. Encerrada a reunião as 13:38, Eu, Joel de Souza 218 

Santos, transcrevi esta ata e dou fé, 219 

 220 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2020 221 

 222 

Marcos Sant'anna Lacerda  223 

Coordenador Subcomitê Jacarepaguá 224 

 225 

 226 

Encaminhamentos: 227 

1. Apreciação da Carta encaminhada a Prefeitura do Rio de Janeiro 228 

2. Apreciação da Carta do MEPRA – Lagoa viva enviada a coordenação 229 

3. Apreciação a adesão do subcomitê ao pleito das Vargens, solicitado pelo Sr. 230 

Renato Rocha 231 
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4. Encaminhar à reunião plenária do dia 21/12/2020, a aprovação do proposto 232 

pelo subcomitê JPA sobre proposta, estudos e projetos de melhorias ao 233 

CNARH.  234 

5. Organizar um estudo completo como nos macroprogramas anteriores em 235 

relação ao macroprograma comunicação  236 

6. Levantar cadastro da AGEVAP de potenciais empresas participantes para os 237 

certames realizados, para evitar situação de certames desertos. 238 

7. Solicitar a inclusão na pauta da reunião do dia 21/12/2020, a analise e 239 

avaliação dos valores do PAP. Atualização de valores. 240 

8. Reunir as três cartas em um único e-mail e encaminhar a todos para 241 

avaliação na primeira reunião de 2021. 242 

 243 

 244 

 245 

 246 

Participantes: 247 

Carlos Rogério – AGEVAP 248 

Patrick Moraes- AGEVAP 249 

 250 

LEGENDA: 251 

VERDE Presente 252 

BRANCO- Ausente 253 
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Comitê da Região Hidrográfica da Baía de 
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Composição e Representação 2020 - 2022 

 SUBCOMITÊ DO SISTEMA LAGUNAR DE JACAREPAGUÁ -CBH BG (Biênio 2020 / 2022) 

Poder Público 

1. Titular  

Instituição: CRBio Conselho Regional de Biologia 

Nome: Denise WilchesMonsores 

Endereço: 

Rua Álvaro Alves, 21/12º andar, Cinelândia - Rio de 

Janeiro 

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

2. Titular  

Instituição: Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz 

Nome: Marcos F. Jorge 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

3. Titular  

Instituição: Fundação Rio Águas 

Nome: Daniel José RiendaMoraleida 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

4. Titular  

Instituição: 
SEAS Secretaria do Estado de Ambiente e 

Sustentabilidade 

Nome: Camila Nascimento de Souza Cruz/Tamara Fernandes 

Endereço:   

Suplente Instituição: VAGO 
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Nome:   

Endereço:   

5. Titular  

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

Usuários 

6. Titular  

Instituição: 
ACIBARRA Associação Comercial e Industrial da 

Barra da Tijuca  

Nome: Donato Velloso 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

7. Titular  

Instituição: 
ACIBARRINHA Associação Comercial e industrial do 

Largo da Barra 

Nome: Carolina Martins Vilhena 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

8. Titular  

Instituição: Clube de Remo Rio de Janeiro 

Nome: Kelly Banholi 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

9. Titular  Instituição: CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos 
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Nome: Leonardo A. Canto 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

10. Titular  

Instituição: Rio de Janeiro Refrescos 

Nome: Heider Damas Vieira / Humberto Magalhães 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: VAGO 

Nome:   

Endereço:   

Sociedade Civil 

11. Titular  

Instituição: 
AMAVAG Associação de Moradores e Amigos de Vargem 

Grande 

Nome: João Pedro MacienteRocha ; Renato Rocha 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES 

- RJ 

Nome: Antônio Pereira Monteiro 

Endereço:   

12. Titular  

Instituição: Associação Projeto Lagoa de Marapendi - Ecomarapendi 

Nome: Vera Maria de Rossi Chevalier 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: Instituto Clima de Desenvolvimento Sustentável 

Nome: Hildon Carrapito 

Endereço:   

13. Titular  

Instituição: 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 

Nome: Christianne Bernardo da Silva 

Endereço:   

Suplente Instituição: Associação de Moradores e Amigos da Freguesia - AMAF 
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Nome: Annelise Fernandez/ Verônica Beck 

Endereço:   

14. Titular  

Instituição: Instituto Terrazul 

Nome: Marcos Sant'anna Lacerda 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: 
Movimento Evolutivo Pacto de Resgate Ambiental – Mepra / Lagoa 

Viva 

Nome: Paulo Roberto Rodriguez 

Endereço:   

15. Titular  
Instituição: 

IEDHMA Instituto De Estudos Dos Direitos Humanos E Do 

Meio Ambiente 

Nome: Silvana Di Lulio Moreira 

Endereço:   

Suplente 

Instituição: Câmara Comunitária da Barra da Tijuca 

Nome: Luiz Edmundo de Andrade 

Endereço:   

Coordenação: Marcos Sant'anna Lacerda - Instituto Terrazul (Sociedade Civil) 

Vice-Coordenação: 

Leonardo A. Canto -CEDAE Companhia Estadual de Águas e 

Esgotos (Usuários) 

Secretaria: Daniel Moraleida - Fundação Rio Águas - (Poder Público) 
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