
 

 

 

Rua da Quitanda, nº 185, sala 402, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Brasil, CEP: 20.091-005 

Telefone: (21) 2531-0309 / Celular (21) 97374-3674 / E-mail: cbhbaiadeguanabara@gmail.com 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ DA REGIÃO 1 

HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS SISTEMAS LAGUNARES DE 2 

MARICÁ E JACAREPAGUÁ –GRAVAÇÃO DISPONÍVEL – No dia quinze de junho do ano 3 

de dois mil e vinte e dois, quinta-feira às 13h30 por videoconferência, reuniu-se a Plenária 4 

do CBH-BG com a seguinte pauta: 1) Apreciação de apoio financeiro para evento da 5 

CLEMAARJ; 2) Apreciação e aprovação da Resolução do Regimento Interno; 3) 6 

Apreciação e aprovação do Edital Eleitoral 2022; 4) Definição da identidade visual do 7 

CBH-BG; 5) Definição de indicações para o ENCOB. A reunião foi iniciada às 14h05. 1) 8 

Apreciação de apoio financeiro para evento da CLEMAARJ; Christianne Bernardo da 9 

Silva questionou se o item foi inserido na pauta por necessidade de uma aprovação formal 10 

e Carolina Martins respondeu que sim, pois foi feita essa solicitação. Christianne 11 

contextualizou brevemente que o CBH-BG apoiava a CLEMAARJ e que houve a 12 

solicitação por e-mail deste recurso por parte da Conferência e recordou que já houve 13 

aprovação pelo grupo de Whatsapp e solicitou que se houvesse alguém que fosse 14 

contrário à aprovação que se manifestasse. Não houve manifestações contrárias, sendo o 15 

apoio aprovado pelos presentes no valor de R$ 5.000. 2) Apreciação e aprovação da 16 

Resolução do Regimento Interno: José Paulo Azevedo manifestou sua preocupação 17 

com a aprovação do item por entender que contraria o Regimento Interno vigente, dada a 18 

previsão de que o processo de alteração do RI deve se dar com outro tipo de formalidade. 19 

Halphy Rodrigues explicou que as alterações seguiram este trâmite, pois a reunião foi 20 

convocada para este fim em 10 de fevereiro, havendo o quórum necessário e as alterações 21 

só aconteceram nas continuações deste encontro em outros dias, estando hoje em 22 

questão somente a aprovação da resolução que colocaria o regimento em vigor. Foi feita 23 

uma votação para definir se o assunto seria tratado no momento ou se seria necessária a 24 

convocação de nova reunião para a aprovação da resolução, seguindo também os trâmites 25 

de alteração do Regimento Interno. Foram contabilizados 14 votos a favor da aprovação da 26 

resolução e 1 voto contrário, por parte de Izidro Arthou. A resolução foi aprovada. Os 27 

presentes manifestaram satisfação com a condução do trabalho e parabenizaram a CTIL 28 

por ter finalizado a demanda que era de grande importância para o processo eleitoral. 3) 29 

Apreciação e aprovação do Edital Eleitoral 2022: Foi realizada a projeção do 30 

documento. Luciana Falcão realizou um questionamento sobre os prazos dispostos no 31 

edital, pois entendeu que o prazo para constituição das comissões eleitorais já teria 32 

passado. José Paulo questionou sobre a prorrogação do mandato, recordando que o 33 

mandato vigente se encerraria em julho. Halphy esclareceu que precisariam definir o 34 

término do processo eleitoral para se estipular a prorrogação, pontuando que a 35 

prorrogação deve sair na próxima reunião ordinária. Izidro corroborou com Luciana sobre a 36 

necessidade de modificação das datas para que o estabelecido no RI seja atendido. Foi 37 

definido que as datas deveriam ser adiadas para que atender aos 90 dias de prazo de 38 

constituição das comissões. Foi definido que o próximo mandato deverá ser iniciado em 30 39 

de setembro de 2022. Foi realizada a leitura do edital eleitoral, sendo feitos ajustes para 40 
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englobar os artigos aprovados no Regimento Interno que diziam respeito ao tema. Foi 41 

solicitada a retirada do trecho da lei estadual nº 3239/99, que indicava as organizações da 42 

sociedade civil que não seriam consideradas como de Interesse em Recursos Hídricos. 43 

Sobre a comprovação das atividades das organizações da sociedade civil, foi estabelecido 44 

que deve acontecer uma reunião prévia com as comissões eleitorais para que isto seja 45 

definido de forma padronizada, sendo anexado no site a decisão em complemento ao 46 

edital. Carolina explicou que percebeu que enviou o arquivo para análise sem a parte que 47 

definia o processo da eleição, por isto o trecho que seria analisado estava em vermelho. 48 

Foi inserido o procedimento sugerido por Izidro Arthou para eleição da Diretoria Colegiada, 49 

passando a tarefa de definição dos cargos para o Plenário. Foi solicitado que o calendário 50 

seja adequado posteriormente na CTIL, enviando às coordenações a solicitação de retorno 51 

sobre a comissão eleitoral até o dia 01/07/2022. 5) Definição de indicações para o 52 

ENCOB: Christianne questionou quantas pessoas devem ser enviadas ao ENCOB, até o 53 

limite de 19 pessoas. Christianne sugeriu que as indicações fossem feitas pensando 3 54 

indicados da Diretoria Colegiada, 1 de cada subcomitê, 1 de cada câmara técnica, 1 55 

representante do FNCBH, 1 do GT Chorume, 1 do GT OGA e o restante ser preenchido 56 

com indicações do Plenário. José Paulo sugeriu que não houvesse indicação de vagas 57 

para os subcomitês, pois seria uma forma de valorizar aqueles que mais trabalham. 58 

Frederico Menezes questionou como funcionará para as inscrições online. Izidro 59 

esclareceu que as inscrições online são gratuitas e devem ser feitas com antecedência. Foi 60 

decidido que não haverá vaga para representação do Plenário, sendo adicionada uma 61 

vaga para o GTA-Plano, chegando ao total de 18 indicações. A reunião foi encerrada às 62 

19h30. 63 

 64 

CHRISTIANNE BERNARDO DA SILVA 65 

Presidente do Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas 66 

Lagunares de Maricá e Jacarepaguá 67 

 68 

Encaminhamentos: 69 

1) Foi aprovado o apoio financeiro no valor de 5 mil reais para o evento da 70 

CLEMAARJ. 71 

2) Foi entendido que o Parágrafo 12 do Art. 11 deveria ser interpretado somente 72 

segundo as alterações, não valendo para a aprovação da resolução. 73 

3) A Resolução do Regimento Interno foi aprovada. 74 

4) O Edital Eleitoral foi aprovado e a CTIL deve fazer as alterações das datas de 75 

acordo com o definido. 76 

5) Serão indicados 18 representantes presenciais para o ENCOB, sendo 3 indicados 77 

da Diretoria Colegiada, 1 de cada subcomitê, 1 de cada câmara técnica, 1 78 

representante do FNCBH, 1 do GT Chorume, 1 do GT OGA e 1 do GTA-Plano. As 79 

instâncias devem retornar com as indicações o mais rápido possível. 80 
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 81 

Lista de presença: 82 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade – SEAS – Tamara Grisólia; Prefeitura 83 

Municipal de Tanguá – Elielson Silva; Prefeitura de Niterói – Administração da Região 84 

Oceânica – Amanda Jevoux; Prefeitura de Magé – Maria Aparecida Resende; Fundação Rio 85 

Águas – Patrícia Montezuma; Águas de Niterói – Halphy Rodrigues; Associação Livre de 86 

Aquicultura e Pesca de Itaipuaçu – ALAPI - Paulo Cardoso da Silva; Associação Homens do 87 

Mar da Baía de Guanabara – AHOMAR - Edna Araujo.; Movimento Pró-Restinga – Izidro 88 

Paes Leme Arthou; Associação de Preservação Ambiental das Lagunas de Maricá – 89 

APALMA – Flávia Lanari Coelho; Instituto Federal Fluminense – Elane Carvalho; Associação 90 

Ecocidade – José Miguel da Silva; Associação Organização da Sociedade Civil de Interesse 91 

Público Mobilidade e Ambiental Brasil – OMA Brasil – José Paulo Azevedo e Jacqueline 92 

Guerreiro; Instituto Brasileiro de Direito Ambiental – IBDA – Magno Neves Barbosa; Rede 93 

CCAP - Rede de Empreendedores Sociais para o Desenvolvimento Socialmente Justo, 94 

Democrático e Sustentável – Rejany Ferreira dos Santos; Associação de Moradores e 95 

Amigos – Viva Cosme Velho – Maria da Silveira Lobo Associação Projeto Lagoa de 96 

Marapendi – Ecomarapendi – Vera Maria de Rossi Chavalier; Associação de Moradores do 97 

Alto da Gávea – AMALGA – Adriana Bocaiuva; Instituto Baía de Guanabara – Adauri Souza; 98 

57ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Christianne Bernardo da Silva; Instituto 99 

Terrazul – Eloísa Torres; Convidados: CRBio – Marcos Basbaum; Cedae – Frederico 100 

Menezes Coelho; Projeto de Educação Ambiental Redes da Baía de Guanabara – Ícaro 101 

Torres e Mônica Brito. Secretaria Executiva (Agevap): Aldemir Gomes, Ana Costa, Carolina 102 

Martins e João Paulo Coimbra.  103 


