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RESPOSTA AOS RECURSOS RECEBIDOS - COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DA REGIÃO DA BAÍA DE GUANABARA E DOS 
SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ - Biênio 

2022/2024 
 

 
SUB-REGIÃO HIDROGRÁFICA DRENANTE PARA A BAIA DE 

GUANABARA - TRECHO OESTE 
PODER PÚBLICO 

Prefeitura de Belford Roxo  
RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

USUÁRIOS 

Iate Clube Do Rio de Janeiro 
RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

SOCIEDADE CIVIL 

Defensores do Planeta RECURSO DEFERIDO - HABILITADA 

Viva Cosme Velho 
RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

 
 
 

SUB-REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SISTEMA LAGUNAR DE MARICÁ-
GUARAPINA 

SOCIEDADE CIVIL 

Instituto Federal Fluminense – IFF 
RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

 
 
 
 

SUB-REGIÃO HIDROGRÁFICA DRENANTE PARA A BAIA DE 
GUANABARA - TRECHO LESTE 

SOCIEDADE CIVIL 

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento 
do Rio de Janeiro - IAB-RJ 

RECURSO DEFERIDO - HABILITADA 
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SUB-REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SISTEMA LAGUNAR DE 
JACAREPAGUÁ 

USUÁRIOS 

Associação Comercial e Industrial Barra da 
Tijuca - ACIBARRA 

RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

Associação Comercial e Industrial de 
Jacarepaguá - ACIJA 

RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

SOCIEDADE CIVIL 

Associação Dos Moradores do Recreio – AMOR 
RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

Instituto Clima 
RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento 
do Rio de Janeiro - IAB-RJ 

RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

Movimento Evolutivo Pacto de Resgate 
Ambiental - MEPRA 

RECURSO INDEFERIDO - 
INABILITADA 

 
 
 

SUB-REGIÃO HIDROGRÁFICA DO SISTEMA LAGUNAR ITAIPU-
PIRATININGA 

PODER PÚBLICO 

Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – 
CLIN 

RECURSO DEFERIDO - HABILITADA 

USUÁRIOS 

Piratininga Surfe Clube - PSC RECURSO DEFERIDO - HABILITADA 

SOCIEDADE CIVIL 

Instituto Floresta Darcy Ribeiro - AMADARCY RECURSO DEFERIDO - HABILITADA 
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Instituto Interamericano de Fomento à 
Educação, Cultura e Ciência - IFEC 

RECURSO DEFERIDO - HABILITADA 

 
 
Atenção: Em caso de dúvida ou constatação de algum erro, favor 
entrar em contato com o e-mail: eleicaobg@gmail.com. 
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Resposta ao Recurso da Instituição do Subcomitê do Sistema Lagunar 
Maricá-Guarapina (SSLM-G) do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de 
Guanabara – CBH-BG.

MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO ELEITORAL E SEGMENTO

1) Flávia Lanari Coelho - SC

2) Paulo Cardoso - U

3) Pedro Hugo M. Xaubet – PP

SOCIEDADE CIVIL

ENTIDADE RECORRENTE

IFF – Instituto Federal Fluminense 

RESULTADO DO RECURSO

No Recurso, foram apresentados o Formulário de Recurso e também a Ficha 

de Inscrição, que deixou de ser apresentada na fase de inscrição do processo 

eleitoral. 

Resultado do Recurso: inabilitado. 

Justificativa:  para o caso de formulário de inscrição apresentado somente em 

sede de recurso, o recurso será indeferido, tendo em vista é que justamente 

através desse documento que são indicados os dados do representante e a 

que segmento e subcomitê a inscrição se refere.

Maricá, 08 de setembro de 2022

Flávia Lanari Coelho (Apalma)

Paulo Cardoso (Alapi)

Pedro Hugo M. Xaubet (DRM)



Resposta ao Recurso das Instituições do Subcomitê Leste do Comitê de 
Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara – CBH-BG. 

 

MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO ELEITORAL E SEGMENTO 

1) Adauri Chagas Souza – Sociedade Civil 

2) Aline Ferreira da Silva – Poder Público 

3) Halphy Cunha Rodrigues – Usuário  

 

Na reunião realizada com as 6 (seis) Comissões Eleitorais dos Subcomitês, 
no dia 18 de agosto do corrente, ficou consensuado que: 

1) Para participar do processo eleitoral é exigido que a  entidade envie 
conjunto de documentos descrito no edital para o e-mail 
eleicaobg@gmail.com, dentro do prazo estipulado ( 31 de julho de 
2022), e que formulários, cartas  e ofícios sejam  assinados por 
representante legal com poderes para representar a entidade na data 
da inscrição, conforme comprovado nos documentos de 
constituição da instituição.  

2) Para o caso de documentos  enviados após o prazo estipulado para 
inscrição, dia 31/07/2022, o recurso será indeferido; 

3) Para o caso de documentos enviados para outro e-mail , que não o 
indicado no Edital (eleicaobg@gmail.com), o recurso será 
indeferido; 

4) Para o caso da apresentação de Ata de Eleição registrada em data 
posterior ao dia 31/07/2022, o recurso será indeferido, tendo em vista 
que representante legal não tinha poderes para representar a 
instituição no ato da inscrição; 

5) Para o caso de formulário de inscrição apresentado somente em 
sede de recurso, o recurso será indeferido tendo em vista que 
justamente através desse documento são indicados os dados do 
representante e a que segmento e subcomitê a inscrição se refere;  

6) Para o caso do envio de ofício/carta com a indicação dos 
representantes, assinado pelo representante legal, somente em sede 
de recurso, o recurso será indeferido; 

7) Para o caso de comprovação de atuação na área somente em sede 
de recurso, o recurso será indeferido; 

8) Para o caso em que a comprovação de atuação na área foi 
apresentada sem o memorial, mas dentro do prazo estipulado para 
inscrição (31 de julho de 2022), e a apresentação do memorial em 
sede de recurso,  o recurso será deferido; 

9) Para o caso da apresentação somente do memorial dentro do prazo 
estipulado para inscrição (31 de julho de 2022), e  apresentação dos 



documentos que comprovem a atuação na área em sede de recurso, 
o recurso será deferido. 

10) Caso o recorrente tenha enviado mais de uma inscrição para 
participar do processo eleitoral no mesmo colegiado, mesmo que de 
diferentes núcleos daquela organização, seu recurso será 
indeferido, sendo considerada a primeira inscrição enviada.  

11)  Caso o recorrente tenha indicado representante que também atue 
em outra instituição inscrita no mesmo colegiado, ainda que em 
outro segmento, será exigido, para sua habilitação, a indicação de 
novo representante, em sede de recurso. 

12) Caso o recorrente apresente prova de que seu CNPJ esta ativo, em 
sede de recurso, o recurso será deferido.   
 

 

ENTIDADES RECORRENTES 

PODER PÚBLICO: 

Sem apresentação de Recurso (s).  

 

USUÁRIOS: 

Sem apresentação de Recurso (s).  

 

SOCIEDADE CIVIL: 

1. Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB- RJ (habilitado em recurso)  
 

 Apresentado Memorial Descritivo de Atividades Desenvolvidas com 
comprovação.  

 

RESULTADO DOS RECURSOS: 

SOCIEDADE CIVIL 

1. Instituto de Arquitetos do Brasil – IAB- RJ (deferido)   

 

 

 

 

Adauri Chagas Souza    Halphy Cunha Rodrigues      Aline Ferreira da Silva 
Sociedade Civil                  Usuário            Poder Público 
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Resposta ao Recurso das Instituições do Subcomitê Lagunar de Itaipu e 
Piratininga do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara – CBH-
BG. 

 

MEMBROS TITULARES DA COMISSÃO ELEITORAL E SEGMENTO 

1) Felipe Silva Lima Queiroz – Sociedade Civil 

2) Halphy Cunha Rodrigues - Usuário 

3) Vinícius Moço – Poder Público 

 

Na reunião realizada com as 6 (seis) Comissões Eleitorais dos Subcomitês, 
no dia 18 de agosto do corrente, ficou consensuado que: 

1. Para participar do processo eleitoral é exigido que a  entidade envie 
conjunto de documentos descrito no edital para o e-mail 
eleicaobg@gmail.com, dentro do prazo estipulado ( 31 de julho de 
2022), e que formulários, cartas  e ofícios sejam  assinados por 
representante legal com poderes para representar a entidade na data 
da inscrição, conforme comprovado nos documentos de 
constituição da instituição.  

2. Para o caso de documentos  enviados após o prazo estipulado para 
inscrição, dia 31/07/2022, o recurso será indeferido; 

3. Para o caso de documentos enviados para outro e-mail , que não o 
indicado no Edital (eleicaobg@gmail.com), o recurso será 
indeferido; 

4. Para o caso da apresentação de Ata de Eleição registrada em data 
posterior ao dia 31/07/2022, o recurso será indeferido, tendo em vista 
que representante legal não tinha poderes para representar a 
instituição no ato da inscrição; 

5. Para o caso de formulário de inscrição apresentado somente em 
sede de recurso, o recurso será indeferido tendo em vista que 
justamente através desse documento são indicados os dados do 
representante e a que segmento e subcomitê a inscrição se refere;  

6. Para o caso do envio de ofício/carta com a indicação dos 
representantes, assinado pelo representante legal, somente em sede 
de recurso, o recurso será indeferido; 

7. Para o caso de comprovação de atuação na área somente em sede 
de recurso, o recurso será indeferido; 

8. Para o caso em que a comprovação de atuação na área foi 
apresentada sem o memorial, mas dentro do prazo estipulado para 
inscrição (31 de julho de 2022), e a apresentação do memorial em 
sede de recurso,  o recurso será deferido; 

9. Para o caso da apresentação somente do memorial dentro do prazo 
estipulado para inscrição (31 de julho de 2022), e  apresentação dos 



documentos que comprovem a atuação na área em sede de recurso, 
o recurso será deferido. 

10. Caso o recorrente tenha enviado mais de uma inscrição para 
participar do processo eleitoral no mesmo colegiado, mesmo que de 
diferentes núcleos daquela organização, seu recurso será 
indeferido, sendo considerada a primeira inscrição enviada.  

11.  Caso o recorrente tenha indicado representante que também atue 
em outra instituição inscrita no mesmo colegiado, ainda que em 
outro segmento, será exigido, para sua habilitação, a indicação de 
novo representante, em sede de recurso. 

12. Caso o recorrente apresente prova de que seu CNPJ esta ativo, em 
sede de recurso, o recurso será deferido.   
 

 

ENTIDADES RECORRENTES 

PODER PÚBLICO: 

FEDERAL 

Sem apresentação de Recurso (s).  

 

ESTADUAL 

Sem apresentação de Recurso (s).  

 

MUNICIPAL 

1. Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN (habilitada em recurso)  

 Apresentado corretamente o Ofício com indicação de representante, 
antes incluso no formulário de inscrição.  

 

USUÁRIOS: 

1. Piratininga Surfe Clube (habilitada em recurso) 

 Apresentado corretamente o Ofício com indicação de representante, 
antes incluso no formulário de inscrição.  

 

SOCIEDADE CIVIL: 

1. Instituto Floresta Darcy Ribeiro – AMADARCY (habilitada em recurso)     

 Apresentado Memorial Descritivo de Atividades Desenvolvidas com 
comprovação.  



2. Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência – IFEC 
(habilitada em recurso) 

 Apresentada a íntegra da Ata de Eleição da Atual Diretoria Registrada.  

 

RESULTADO DOS RECURSOS: 

PODER PÚBLICO 

Companhia de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN (deferido) 

 

USUÁRIOS 

Piratininga Surfe Clube (deferido) 

 

SOCIEDADE CIVIL 

Instituto Floresta Darcy Ribeiro – AMADARCY (deferido) 

Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência – IFEC 
(deferido) 

 

 

 

Felipe Silva Lima Queiroz    Halphy Cunha Rodrigues                   Vinícius Moço 
Sociedade Civil                  Usuário            Poder Público 

 


