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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA DO COMITÊ DA REGIÃO 1 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 2 

MARICÁ E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia quatorze de outubro de 3 

2021, quinta-feira às 13h30, por videoconferência, reuniu-se a Plenária do CBH-BG com a 4 

seguinte pauta: 1) Solicitação de Recursos; 2) Apreciação da Resolução do Pacto de 5 

Convivência; 3)Apreciação da Resolução da criação do Grupo de Trabalho para 6 

acompanhamento da implantação de marcos georreferenciados na delimitação da 7 

Faixa Marginal de Proteção (FMP) da laguna de Itaipu; 4) Apreciação da Resolução 8 

de aporte de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água da Região 9 

Hidrográfica V para ação de saneamento ambiental da Comunidade do Cabrito; 5) 10 

Apreciação da Resolução de Prorrogação do GT PMSB RJ; 6) Apreciação da 11 

Resolução do PMSB Nova Iguaçu; 7) Apreciação da Resolução de PMSB Magé; 8) 12 

Manifestação da CTSAM ao CBH-BG; 9) Apresentação e homologação do Relatório 13 

do GT PAO/FMP do Subcomitê de Maricá; 10) Turismo e Gestão de Recursos 14 

Hídricos; 11) Mobilização para levantamento de matéria - boletim informativo digital; 15 

12) Apresentação de proposta para utilização do recurso disponível ao IDBG; 13) 16 

Informes gerais. Enquanto era aguardado o quórum, Adriana Bocaiuva apresentou aos 17 

presentes brevemente as sugestões elaboradas até então sobre o ICMS ecológico e que 18 

foram apresentadas na audiência pública, pontuando que o considerou o encontro muito 19 

interessante, sugerindo que os presentes assistam. A reunião teve início às 14h07. 1) 20 

Solicitação de Recursos: Ana Costa pontuou que contavam com a presença de Thaís 21 

Souto, gerente financeira substituta da entidade delegatária e projetou a apresentação 22 

sobre a solicitação de recursos e o andamento das ações, bem como o que se encontra 23 

disponível para nova deliberação. Sobre o macroprograma de pesquisa, José Paulo 24 

Azevedo sugeriu que fosse feita uma descentralização dos recursos. Ana chamou a 25 

atenção para o fato de que o PAP deve ser revisado no próximo ano. Jacqueline Guerreiro 26 

informou que gostaria de assinalar que o GACG solicitou à Ana Costa que apresentasse 27 

estas informações de uma forma mais objetiva e didática e que estas lâminas estão nesta 28 

direção, muito mais " acessíveis " para a leitura do que anteriormente se tinha e que é de 29 

grande importância que antes do processo de elaboração do novo PAP se ter um processo 30 

de Avaliação das Ações que foram estruturadas no PAP atual. José Paulo questionou 31 

como seria feita a renovação do Escritório de Projetos e Ana respondeu que havendo a 32 

manutenção do macroprograma no PAP com a destinação de recursos, isto é feito de 33 

forma automática. José Paulo perguntou como está o andamento de contratação para 34 

recomposição da equipe, sendo informado por Ana que isto está em trâmite. Luciana 35 

Falcão indagou sobre como ocorreria a priorização dos próximos editais tendo em vista os 36 

recursos, sendo pontuado por Ana que esta decisão cabe ao CBH-BG, podendo haver 37 

sugestões da secretaria executiva. Ana finalizou a apresentação informando que foram 38 

feitas as últimas solicitações sobre os recursos do GT Fundrhi destinados ao CBH-BG e 39 

que o movimento para solicitação dos recursos da arrecadação para evitar o arresto. 40 
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Marcos Basbaum pontuou que gostaria que as ações relacionadas a saneamento 41 

passassem pela CTSAM para que ela não seja alheia ao próximo, pensando que as 42 

decisões devem passar por lá por meio dos representantes do subcomitê. Christianne 43 

disse corroborar com a fala de Marcos e que o assunto deve ser discutido futuramente. 44 

Foram definidos como encaminhamentos do item o envio da planilha contendo os recursos 45 

disponíveis e comprometidos para os subcomitês, CTs e GTs pertinentes para que possam 46 

aprofundar a discussão dos gargalos e priorização dos projetos e a discussão sobre o fluxo 47 

das decisões em uma reunião futura. 2) Apreciação da Resolução do Pacto de 48 

Convivência: Christianne questionou quem poderia apresentar o item, indagando se 49 

Halphy Rodrigues se encontrava presente. Foi constatado que ele não estava presente, 50 

sendo solicitado que Jacqueline realizasse a apresentação. Jacqueline manifestou que não 51 

estava se sentindo bem, pedindo desculpas por não poder realizar a apresentação do item. 52 

Adriana informou que poderia realizar a apresentação e fez uma breve contextualização 53 

recordando que esta resolução já havia sido passada por todas as instâncias e foram 54 

recebidas contribuições. Christianne informou que não recebeu retorno das contribuições 55 

que enviou, solicitando que dada a importância do conteúdo desta resolução, que fosse 56 

realizada a leitura e esclarecimento a todos. Halphy Rodrigues entrou na reunião e 57 

informou que poderia conduzir o item a partir dali. Carolina Martins realizou a projeção e 58 

Halphy a leitura. Após a leitura, foi questionada se a suspensão no Artigo 5º, parágrafo 4º 59 

na letra d) se referia à entidade ou ao representante, sendo esclarecido que seria sobre a 60 

entidade. Luciana Falcão indagou se seria justa a suspensão sem abono de falta, já que o 61 

comparecimento é critério de participação no CBH-BG. Halphy pontuou que a intenção era 62 

justamente esta, considerando que chegar nesta opção indicaria uma inércia da entidade 63 

sobre as punições anteriores. José Paulo questionou se a única alternativa seria a 64 

instauração do Conselho de Ética sempre que ocorresse uma violação ao Pacto de 65 

Convivência. Halphy respondeu que não, conforme o artigo 3º, sendo preferível que o 66 

assunto seja tratado em primeira instância. Izidro solicitou a adequação do texto das 67 

punições para que todos ficassem no mesmo formato. Christianne questionou se havia 68 

voto contrário à aprovação. Adauri Souza, Elane Carvalho e Mauro Pereira se 69 

manifestaram contrários à aprovação. Carolina esclareceu que como Elane e Mauro eram 70 

suplentes de entidades que estavam presentes, a manifestação seria registrada, mas o 71 

voto não poderia ser computado. Não foram registradas abstenções e os outros membros 72 

presentes concordaram com a aprovação da resolução. Christianne solicitou que a 73 

resolução seja publicada e enviada a todos os integrantes do CBH-BG. 3)Apreciação da 74 

Resolução da criação do Grupo de Trabalho para acompanhamento da implantação 75 

de marcos georreferenciados na delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) da 76 

laguna de Itaipu: Halphy realizou a contextualização do item, esclarecendo que é um 77 

assunto que tem sido debatido no subcomitê Itapu-Piratininga e com o início do contrato 78 

seria necessário um grupo de acompanhamento. A resolução foi aprovada. 4) Apreciação 79 

da Resolução de aporte de recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da 80 
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água da Região Hidrográfica V para ação de saneamento ambiental da Comunidade 81 

do Cabrito: Halphy esclareceu que essa resolução também era referente aos trabalhos 82 

desenvolvidos e acompanhados no subcomitê Itaipu-Piratininga, pontuando que a obra 83 

está em andamento, convidando aos presentes que fossem conhecer o andamento dos 84 

trabalhos. A resolução foi aprovada pelos presentes. 5) Apreciação da Resolução de 85 

Prorrogação do GT PMSB RJ: Foi esclarecido por Halphy que a resolução tratava sobre 86 

a prorrogação do GT PMSB RJ que já está em andamento e que para continuidade dos 87 

trabalhos necessitava deste novo prazo. A resolução foi aprovada. 6) Apreciação da 88 

Resolução do PMSB Nova Iguaçu: Sobre esta resolução, foi informado que ainda há 89 

muitas incertezas sobre o andamento dos Planos de Saneamento Básico em virtude da 90 

nova concessão. José Paulo esclareceu que na reunião ocorrida no dia anterior com 91 

participação do IRM e Ministério Público foi falado que será possível a integração do Plano 92 

Municipal com o Plano Regional. José Paulo solicitou que fosse mostrada a composição do 93 

grupo. Maria Teresa sugeriu que fosse incluída como convidada a CTSAM. Após algumas 94 

discussões, Halphy elaborou um parágrafo incluído como penúltimo artigo a ser inserido 95 

nesta e em outras resoluções que tratam de saneamento em que a CTSAM deveria 96 

receber a convocatória e poderia indicar um representante para acompanhamento das 97 

discussões. A resolução foi aprovada. 7) Apreciação da Resolução de PMSB Magé: 98 

Halphy esclareceu que esta resolução tem um contexto parecido com a de Nova Iguaçu. 99 

José Paulo pediu que pudesse ser projetado o trecho que tratava da composição do grupo. 100 

Foi solicitada a inclusão do parágrafo criado para a resolução anterior sobre a participação 101 

da CTSAM, sendo esclarecido por Carolina que ela já havia realizado esta inclusão. A 102 

resolução foi aprovada. 8) Manifestação da CTSAM ao CBH-BG: Marcos informa que 103 

desde o meio do ano vem realizando com o IRM e o Agenersa, pontuando que após o 104 

falecimento do membro que era contato na Agenersa, ainda não foi possível retomar a 105 

participação, e em uma destas reuniões foi apresentado o Comitê de Monitoramento, 106 

sendo pensando pela CTSAM que o CBH-BG deveria reivindicar sua participação nesta 107 

instância, submetendo este encaminhamento à Plenária. José Paulo pontuou acreditar que 108 

o GTA Plano deveria estar junto nesta discussão. Marcos informou que todos são bem 109 

vindos a participar desta discussão e que sempre repassa os assuntos à presidência pela 110 

ausência de contato de outros membros, convidando aos interessados que integrem o 111 

grupo de whatsapp da CTSAM. Maria Lobo disse que é importante que no Plano de 112 

Saneamento Metropolitano sejam inseridas metas de despoluição de rios e que acredita 113 

que o enquadramento seja um ponto de intercessão entre GTA Plano e CTSAM e sugeriu 114 

que o assunto de captação de tempo seco seja levado como discussão na CTSAM. 115 

Marcos disse que Maria Lobo estava convidada a apresentar o tema na reunião do dia 116 

19/10 às 14h. 11) Mobilização para levantamento de matéria - boletim informativo 117 

digital: Ana realizou a projeção do item informando as matérias que haviam sido recebidas 118 

de cada subcomitê. Oeste e Leste sinalizaram que a decisão correspondia ao 119 

entendimento dos subcomitês. Adriana informou que deveria verificar com os membros do 120 
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subcomitê Lagoa Rodrigo de Freitas se houvesse mais prazo. Christianne solicitou que 121 

fosse enviado por e-mail os temas dos subcomitês que ainda não confirmaram para que 122 

pudessem verificar se seria realmente o apresentado. José Miguel da Silva ressaltou a 123 

importância do profissional de comunicação para refletir se este boletim é do comitê para o 124 

comitê ou para manifestação externa e definir as matérias conforme o público, porque 125 

atividades técnicas não são do interesse externo. 9) Apresentação e homologação do 126 

Relatório do GT PAO/FMP do Subcomitê de Maricá (30 min): Lohana Santos deu início 127 

ao ponto informando que em conjunto com o grupo e trabalho foi construída esta 128 

representação, dizendo que o subcomitê não foi informado nem envolvendo, mesmo sendo 129 

diretamente afetado. Lohana questionou se era necessária a leitura de todo o documento 130 

ou se poderia passar somente pelos pontos principais, sendo informado por Carolina que 131 

ele foi encaminhado a todos anteriormente como material de apoio. Lohana disse que a 132 

professora Désirée Guichard Freire cedeu a base da escrita para esta representação, 133 

sendo o desejo do subcomitê submeter o documento ao MP solicitando a revogação do 134 

decreto estadual nº 47.372/2020, que aprovou as novas configurações do Plano de 135 

Alinhamento da Orla e da Faixa Marginal de Proteção do sistema lagunar de Maricá. 136 

Lohana realizou uma breve contextualização passando pelos principais pontos, exibindo 137 

imagens que retratavam a diminuição da faixa marginal de proteção. Flávia disse que os 138 

lugares citados como retirada são estratégicos por serem áreas úmidas, indicando que são 139 

regiões necessárias para a proteção da Lagoa de Maricá e outras lagoas da região, 140 

pontuando que há um interesse político por trás possivelmente. Flávia encerrou dizendo 141 

que é um crime similar ao que tentaram cometer no subcomitê Itaipu-Piratininga e isso 142 

ocorre com apoio do INEA. Izidro corroborou a fala de Flávia, pontuando que é estranho 143 

que não se consulte o comitê para alteração de faixa marginal, devendo o decreto ser 144 

suspenso pelos erros materiais e formais existentes que causam sua irregularidade. José 145 

Paulo parabenizou os membros pela representação e questionou se os membros do INEA 146 

no CBH-BG fizeram alguma comunicação. Flávia informou que só soube disso pela 147 

imprensa. Marcos informou que é perito ambiental e parabenizou pela construção do 148 

material, dizendo que é possível impetrar uma ação civil pública. Christianne questionou se 149 

havia autorização para utilizar o texto, sendo afirmado por Flávia e Izidro que sim. 150 

Christianne solicitou aprovação do encaminhamento de envio desta representação ao MP, 151 

sendo questionado por José Paulo se seria ao MP Federal ou ao MP-RJ, sendo sugerido 152 

que seja enviado aos dois, além da SEAS. Christianne solicitou que a representação seja 153 

ajustada para o formato das cartas do CBH-BG. Christianne encerrou dizendo que seria 154 

interessante que houvesse a mobilização de uma ação civil pública, mas que o CBH-BG 155 

não pode ajuizar por nem mesmo possuir CNPJ. Christianne solicitou que Lohana elabore 156 

as cartas, fazendo as adaptações necessárias de acordo com o destinatário. 10) Turismo 157 

e Gestão de Recursos Hídricos: O item não foi apresentado. Carolina informou que fez 158 

contato com Humberto Saito e que este não poderia apresentar o item, solicitando sua 159 

inclusão na próxima reunião. Christianne solicitou que o item fosse incluído no início da 160 
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próxima pauta. 12) Apresentação de proposta para utilização do recurso disponível ao 161 

IDBG: Foi informado que houve solicitação de que o item fosse retirado da pauta, também 162 

devendo ser incluído na próxima reunião. 13) Informes Gerais: Adriana questionou se 163 

existe prazo para que o subcomitê possa rever a questão da matéria para o Boletim 164 

Institucional ou se seria possível que o subcomitê Lagoa pudesse discutir isso até a 165 

semana seguinte. Ana informou que é possível que o retorno aconteça na próxima 166 

semana. Ana falou que o edital de infraestrutura verde está em fase de contratação e é 167 

preciso que seja composto o grupo para acompanhamento das ações, solicitando que seja 168 

permitido o envio desta resolução para a CTIL. Christianne questionou se alguém era 169 

contra isto, havendo concordância dos presentes. Ana informou também sobre a reunião 170 

que o CBH-BG participará do FFCBH sobre a questão dos 70% dos recursos destinados a 171 

saneamento, colocando que a Christianne irá participar, mas que gostaria de convidar 172 

também o coordenador da CTSAM, caso ela possua disponibilidade. Marcos Basbaum 173 

manifestou que como a reunião aconteceria na parte da manhã, seria possível sua 174 

participação, solicitando apenas que fossem enviadas as informações necessárias para 175 

acesso. Izidro pediu que também pudesse participar da reunião, havendo concordância 176 

dos presentes. José Miguel falou que participa da CTIL e CTIV do CERHI representando o 177 

CBH-BG, pontuando que propôs a discussão das Unidades de Conservação estaduais nas 178 

instâncias e que isto está acontecendo no que compete a recursos hídricos, sem adentrar 179 

as questões de fauna e flora, por entenderem que isto compete a outras atuações. Miguel 180 

disse que Magno Neves foi eleito representante na CTIL para relatoria do PL 2455/2020, 181 

que trata de unidades de conservação, colocando que este assunto será discutido na 182 

próxima reunião do CERHI, no dia 20. José Miguel informou que incluiu no chat a pauta da 183 

próxima reunião: "CTIV/CTIL CERHI estamos debruçados nos PLs da ALERJ que foi 184 

levado ao plenário do CERHI: Caros Colegas de CTIL, Estou preparando a pauta de nossa 185 

reunião do dia 23/09: temos como ponto de pauta: 1 - reavaliação da minuta de moção 186 

PL2455-2020 (relator Magno Neves); 2 - situação do PL 2-2015 - proposta e veto do 187 

governador; 3 - análise do PL_684_2019 - dispõe sobre rio de preservação permanente 188 

(Relator Affonso Albuquerque); 4 - resoluções de Planos de Bacia (Res CBH MPS 189 

100_2021; Res CBH Piabanha 66_2021; Res CBH BPSI 41_2021 e Res CBH R2R 190 

73_2021) - encaminhamento; 5 - Proposta de Emenda Constitucional Nº 54_2021 191 

(definição de Relator)"; José Miguel informou que em breve será discutida a revisão do 192 

Regimento Interno do CERHI e que irá trazer o retorno de acordo com o que for possível. 193 

Miguel relatou que Nelson Reis levou para a CTIL do CERHI a proposta de uma resolução 194 

sobre o papel do CERHI na temática das entidades sociais de interesse de recursos 195 

hídricos e que acredita que ele e outros interessados devem ser indicados para a relatoria 196 

de um cadastro estadual de entidades sociais de interesse de recursos hídricos, 197 

estabelecendo um banco de dados para consulta para eleições e outras situações em que 198 

haja necessidade. Por fim, Miguel informou que o CERHI renovou a indicação para as CTs 199 

do Conselho Nacional, cabendo à entidade Associação Ecocidade a participar da CTIGAT. 200 
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José Miguel falou que está sendo realizado um levantamento dos comitês que tratam de 201 

Gerenciamento Costeiro e que o assunto será debatido na próxima reunião do Fórum 202 

Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas e que parece que o CBH-BG é o comitê 203 

que mais possui municípios com área costeira. Christianne solicitou que quando José 204 

Miguel recebesse as convocatórias, encaminhassem à Secretaria Executiva para envio a 205 

Diretoria e/ou demais membros, pontuando que é importante um debate mais aprofundado 206 

sobre os temas. Flávia informou que o subcomitê Maricá-Guarapina irá ter um GT para 207 

acompanhamento do projeto Lagoas Vivas e pediu que fosse enviado um convite para 208 

todos os membros do CBH-BG. Maria Lobo informou que incluiu no chat do CBH-BG as 209 

informações e pediu adesão ao manifesto para "Carta Aberta chamando à ação coletiva 210 

para enfrentamento da crise hídrica. A partir destes princípios (ver no link acima), 211 

propomos as seguintes ações: Garantir o abastecimento de água às populações humanas 212 

como item prioritário na agenda de alocação dos recursos hídricos, norteada pelos 213 

princípios da igualdade, equidade, acessibilidade financeira e não discriminação. Instar a 214 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para publicar o quanto antes a 215 

“Norma de referência sobre medidas de emergência e contingência, inclusive 216 

racionamento”, prevista na Lei 14.026/2020, que alterou o marco legal do saneamento; 217 

Mobilizar os Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos, em 218 

especial os Comitês de Bacia Hidrográfica, para a construção de ações preventivas e de 219 

planejamento para eventuais restrições de usos da água. Exigir dos governos federal, 220 

estaduais e municipais a máxima transparência das informações sobre a crise hídrica para 221 

toda a sociedade, com ampla participação dos entes do Sistema Nacional de 222 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), principalmente os Comitês de Bacias, 223 

tanto para o enfrentamento da crise atual quanto para a prevenção e preparação proativa 224 

de futuras crises.", informando que enviou o link "Chamado à ação! Enfrentamento da crise 225 

hídrica 2021-22" Enfrentar a Crise Hídrica, e enfrentar agora! (mailerlite.com).” A reunião 226 

foi encerrada às 18h25h. 227 

  228 

 229 

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA 230 

Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 231 

Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 232 

 233 

Encaminhamentos: 234 

1 - Enviar a planilha contendo os recursos disponíveis e comprometidos para os 235 

subcomitês, CTs e GTs pertinentes para que possam aprofundar a discussão dos gargalos 236 

e priorização dos projetos. 237 

2 - Marcar uma reunião para tratar dos fluxos para decisões e temas em CTs, GTs e subs.  238 
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3 - Publicar e enviar a resolução nº100, que trata do Pacto de Convivência, a todos os 239 

Membros do CBH-BG. 240 

4 - Publicar as resoluções 101, 102, 103, 104 e 105. 241 

5 - Reivindicar a participação do CBH-BG no Comitê de Monitoramento com indicação de 242 

representante da CTSAM. 243 

6 - Enviar consolidação por e-mail para os subcomitês que não confirmaram as pautas 244 

para o boletim digital, com prazo e retorno até a próxima semana 245 

7 - Os pontos de pauta que foram retirados serão incluídos na próxima reunião. 246 

8 - A resolução de Infraestrutura Verde para criação do GT de acompanhamento da 247 

contratação do projeto de manejo de APP das Lagoas deve ser encaminhada para a CTIL. 248 

9 - Marcos Basbaum e Izidro Arthou irão participar da reunião do FFCBH, juntamente com 249 

Christianne Bernardo, para apresentação do item relativo aos 70% destinados a 250 

saneamento.  251 

10- José Miguel enviará para a secretaria executiva a convocatória das reuniões que 252 

considerar pertinentes para envio para a Diretoria e/ou demais membros e aprofundamento 253 

do tema sempre que possível. 254 

11- Enviar a representação sobre o relatório de Maricá acerca do PAO/FMP para o MPRJ, 255 

MPF, INEA e SEAS. 256 

12- Verificar possibilidade de adesão ao Manifesto do CBH-BG para a "Carta Aberta 257 

chamando à ação coletiva para enfrentamento da crise hídrica". 258 

 259 

Lista de presença: 260 

Conselho Regional de Biologia – CRBio   – Maria Teresa de Jesus Gouveia; Fundação 261 

Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro – FIPERJ – Anderson Barros; Secretaria de 262 

Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS – Camila Cruz e Tamara Fernandes; 263 

Prefeitura Municipal de Belford Roxo – Humberto Yoshiaru Saito e Alef Brandão; 264 

Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE – Mayná Coutinho; Zona Oeste Mais 265 

Saneamento – Kesia Ramos Rozário; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues; Sindicato dos 266 

Pescadores Profissionais, Pescadores Artesanais, Aprendizes de Pesca, Pescadores 267 

Amadores, Maricultores, Aqüicultores, Piscicultores – SINDPESCA – Alexandre Anderson 268 

de Souza; Associação Livre de Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu – ALAPI - Paulo Cardoso 269 

da Silva; Movimento Pró-Restinga – Izidro Paes Leme Arthou; Associação de Preservação 270 

Ambiental das Lagunas de Maricá – APALMA – Flávia Lanari Coelho e Mara Siqueira; 271 

Instituto Federal Fluminense – IFF – Elane Carvalho; Conselho Comunitário da Região 272 

Oceânica – CCRON – Alexandre Braga; Associação Ecocidade – José Miguel da Silva; 273 

Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mobilidade e Ambiental 274 

Brasil – OMA Brasil – José Paulo Azevedo e Jacqueline Guerreiro; Instituto Brasileiro de 275 

Direito Ambiental – IBDA – Magno Neves Barbosa; Defensores do Planeta – Mauro 276 

Pereira; Trama Ecológica – Helan Nogueira; Associação de Moradores e Amigos – Viva 277 

Cosme Velho – Maria da Silveira Lobo e Luciana Falcão; Instituto Baía de Guanabara – 278 
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Adauri Souza; Associação Projeto Lagoa de Marapendi – Ecomarapendi – Vera Maria de 279 

Rossi Chavalier; Associação de Moradores do Alto da Gávea – AMALGA – Adriana 280 

Bocaiuva; 57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Christianne Bernardo da 281 

Silva; Instituto De Estudos Dos Direitos Humanos E Do Meio Ambiente – IEDHMA – 282 

Silvana Di Lulio Moreira. Convidados: Conselho Regional de Biologia – CRBio - Marcos 283 

Basbaum; Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro – 284 

EMATER – RJ – Patrícia Giannini; Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAM – 285 

José Arnaldo; Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE – Frederico Menezes 286 

Coelho. Secretaria Executiva (Agevap): Aldemir Gomes, Ana Costa, Carolina Martins, 287 

Lohana Santos, Patrick Moraes, Thaís Souto. 288 


