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MINUTA DE ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBCOMITÊ 1 

LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA, realizada no dia 04 de outubro de 2022 às 2 

16:00h, por videoconferência. Deu-se início a reunião em tela, com os seguintes 3 

pontos de pauta: 1. Aprovação de atas pendentes; 2. Marcos físicos na FMP 4 

da Laguna de Itaipu; 3. Transição da coordenação CLIP Mandato 2022 – 5 

2024; 4. Apresentação dos membros da plenária das atividades em curso. A 6 

reunião foi iniciada pela Sra. Katia Vallado (CCRON) que agradeceu a presença 7 

de todos e apresentou os pontos de pauta. 1. Aprovação de atas pendentes; A 8 

Sra. Katia Vallado (CCRON) solicitou que a ata da 42ª Reunião Ordinária do 9 

CLIP, realizada no dia 10/08/2021, não fosse colocada para aprovação no 10 

momento, pois ela não teria conseguido acessar a ata, a qual foi enviada por e-11 

mail anteriormente, para poder fazer a leitura da mesma. Além disso, a ata teria 12 

que ser enviada para o Promotor de Justiça, Sr. Antonio Augusto Canedo, para o 13 

mesmo aprovar sua fala. Sendo assim, a ata da 42ª Reunião Ordinária ficou para 14 

ser aprovada em outra reunião da Plenária. Em seguida, a Sra. Katia Vallado 15 

(CCRON) perguntou se todos leram e estavam de acordo com a minuta de ata 16 

dos dias 24/08/21; 14/09/21; 19/10/21; 14/12/21; 08/03/22; 25/01/22; 10/05/22; 17 

12/07/22 e 09/08/22. Todos ficaram de acordo através do chat e então as atas 18 

foram dadas como aprovadas. 2. Marcos físicos na FMP da Laguna de Itaipu; 19 

O Sr. Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói) informou que ficou 20 

faltando colocar cerca de 30% dos marcos físicos na FMP da Laguna de Itaipu, 21 

sendo 1 (um) marco na região do bairro Boa Vista, em uma propriedade que 22 

impediu o acesso para a colocação do marco física e cerca de outros 30 marcos 23 

na área onde a Construtora Pinto de Almeida alega propriedade dela. O Sr. 24 

Carlos Jamel disse ser uma área de grande importância para a FMP da Laguna 25 

de Itaipu e pra qual a Prefeitura de Niterói está fazendo uma gestão junto com o 26 

Inea pressionando para uma alteração, indicando um estudo onde se pretende 27 

colocar dúvida sobre as áreas de proteção permanente da Laguna. Disse que a 28 
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Prefeitura de Niterói, mais especificamente a Secretaria de Urbanismo, aportou 29 

um estudo no Inea chamado “Subsídios para Delimitação das Áreas de 30 

Preservação Permanente no entorno da Lagoa de Itaipu”, sendo que ninguém 31 

pediu esse estudo e não havia questionamento da sociedade e nem do Comitê 32 

sobre as Faixas Marginais de Proteção. Inclusive a de Itaipu não pega áreas 33 

edificadas. A Construtora Pinto de Almeida citou esse estudo no manifesto dado a 34 

empresa Sextante referente à colocação dos marcos georreferenciados na área 35 

que seria de propriedade dela, dizendo que a prefeitura de Niterói aportou esse 36 

estudo no Inea com a pretensão de revisão das áreas de preservação 37 

permanente. O Sr. Carlos Jamel informou que essas áreas já são trabalhadas 38 

dentro do Ministério Público Federal desde 2002/2004, onde existe uma ação 39 

correndo na justiça que pega o entorno da Laguna de Itaipu todo e disse que essa 40 

ação não tramitou em julgado, ela deu origem a uma tentativa de Ajuste de 41 

Conduta, que a Prefeitura não assinou em 2013 quando foi levado a ela. O Sr. 42 

Carlos Jamel disse que tem anos que eles apontam várias falhas no estudo 43 

relacionado à Itaipu, como uso de dados defasados do IPCC, entre outros. Falou 44 

que precisa ser feita uma gestão pelo CLIP principalmente por conta de 2 (dois) 45 

problemas, o primeiro contratual, que é o contrato da empresa Sextante, 46 

responsável pelos marcos, que está se expirando e o segundo, que é uma 47 

questão institucional, onde já foram feitas uma série de apontamentos 48 

mencionando sobre as falhas nos estudos feitos pela Prefeitura de Niterói. 49 

Dizendo que a Prefeitura precisa ser questionada sobre esses estudos e qual 50 

interesse público na pretensão de querer rever a FMP da Laguna de Itaipu e 51 

questionar também a Pinto de Almeida sobre não deixar demarcar a Faixa 52 

Marginal. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) disse que diante do que o 53 

Sr. Carlos Jamel mencionou e do que muito tem se falado sobre esse parecer que 54 

foi protocolado no Inea pela Secretaria de Urbanismo, acha importante solicitar 55 

um representante da Secretaria de Urbanismo para dar esclarecimentos sobre a 56 

motivação para esse estudo, pois em nenhum momento teve a colocação formal 57 
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deles no CLIP. E expôs a sua preocupação referente ao contrato da empresa 58 

Sextante que está expirando. A Sra. Amanda informou que entrou em contato 59 

com o representante da Secretaria de Meio Ambiente, o Sr. Allan, perguntando 60 

como estava essa questão via procuradoria, se tinha algum parecer para poder 61 

deliberar e se a Prefeitura está apta a colocar os marcos físicos, mas que ainda 62 

não se teve uma definição. Outro ponto que disse ser fundamental, é em relação 63 

ao material dos marcos que restaram, o que será feito com eles, onde eles vão 64 

ficar e se vai ficar na guarda do município ou do estado. O Sr. Ricardo Voivodic 65 

(PESET – Inea) disse que o Inea já criou 3 (três) edições no Grupo de Trabalho 66 

para rever a Faixa Marginal, e as 3 (três) vezes que foi criado o Grupo de 67 

Trabalho, chegou à conclusão de que a FMP deveria permanecer como está e 68 

pelo que ele saiba, não tem nenhuma outra deliberação que seja contrário a isso. 69 

Informou estar preocupado pois em todas as situações há alegações de que toda 70 

a expansão do Parque em 2008 e 2012 são ilegais, fragilizando muito a gestão 71 

ambiental. O Sr. Felipe Queiroz (Amadarcy) disse que a empresa Pinto de 72 

Almeida menciona que a licença para instalação dos marcos emitida pela 73 

Secretaria de Meio Ambiente foi expirada, e que se isso for verdade o ideal seria 74 

entrar com uma solicitação de renovação. Disse também que foi feita uma reunião 75 

em que o Promotor do Ministério Público estava presente e o mesmo falou que 76 

não teria questões de invasão de propriedade para a instalação dos marcos por 77 

ser uma área aberta e de livre acesso. Ressaltou que já foi pedida anteriormente 78 

a carta enviada pela empresa Sextante para a Agevap, informando sobre a 79 

ameaça que receberam ao tentar fazer a colocação dos marcos físicos e que não 80 

recebeu a carta ainda, solicitando o documento novamente. A secretaria 81 

executiva informou ao Sr. Felipe Queiroz, através do chat, que o mesmo poderia 82 

solicitar formalmente a empresa Sextante através de um ofício, a carta que foi 83 

enviada à Agevap. O Sr. Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói) 84 

respondeu ao Sr. Felipe Queiroz, que o documento em que a Sextante reporta à 85 

Agevap sobre a impossibilidade de colocação dos marcos, já se tem visibilidade, 86 
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pois já está até no processo contratual, processo interno administrativo. Sendo 87 

essa comunicação inclusive que a própria Agevap utilizou para pedir que a 88 

Sextante notificasse o proprietário especificamente. Outra questão que o Sr. 89 

Carlos Jamel apontou, é que não sabe se é possível o CLIP, como instituição, 90 

usar o documento para fazer alguma gestão de forma mais incisiva, como por 91 

exemplo registrar o Boletim de Ocorrência. O Sr. Marcos Basbaum (CRBIO) 92 

recordou que o que foi tratado em outra reunião, era que a Sextante falou que não 93 

tinha poder de polícia e não podia adentrar se alguém proibisse e que não 94 

interessava para ela por razões da empresa fazer o Boletim de Ocorrência. O Sr. 95 

Marcos Basbaum disse ser válido o Inea e a Prefeitura notificarem a empresa que 96 

está impedindo, alegando que a colocação dos marcos é de interesse público e 97 

que se não funcionar, que se acione o Ministério Público para judicializar a 98 

questão. A Sra. Sônia Menezes (AMAF) expos sua preocupação quanto a 99 

questão de um terceiro fazer a queixa crime e a empresa Sextante ser notificada 100 

pela polícia, mas a empresa não querer levar em frente a denúncia que foi feita. O 101 

Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) informou que a Sextante como 102 

denunciante pode pretender não entrar com a denúncia crime, entretanto, a partir 103 

do momento que o delegado a convoca como depoente ou como testemunha, ela 104 

é obrigada a se fazer presente, mesmo que seja para negar ou para dizer que 105 

desconhece. Porém ela é obrigada também a prestar esclarecimentos sobre a 106 

carta que apresentou, sobre os fatos que foram narrados na carta. O Sr. Ricardo 107 

Voivodic (PESET – INEA) mostrou sua preocupação quanto ao Inea ir ao local, 108 

entrar e colocar os marcos e ser dado como abuso de autoridade, visto que, o 109 

transitado julgado do STF tinha um adendo em que dizia que o Inea não podia, 110 

sob risco de cometer crime, atuar em qualquer ato de fiscalização naquele local. 111 

O Sr. Alexandre Braga (CCRON) informou que há uns anos atrás, as mesmas 112 

empresas que entraram com uma decisão judicial contra o STF, entraram no 113 

Tribunal de Justiça do Rio contra a Faixa Marginal de Proteção. E as alegações 114 

foram praticamente as mesmas que eles fizeram no Supremo, dizendo que se 115 
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tratava de uma propriedade privada, que os mesmos não foram notificados etc. 116 

Disse que o Tribunal de Justiça do Rio deu ganho de causa ao Inea, por 117 

unanimidade. Ou seja, eles consideram que não existem questões de interesse 118 

privado numa área de preservação ambiental. Informou que recentemente 119 

entraram em contato com o Ministério Público do Rio e foi apresentado todas as 120 

questões e colocações da empresa Sextante sobre o impedimento de colocação 121 

dos marcos físicos. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou que se 122 

necessário e solicitado, os mesmos irão à delegacia convocar a polícia ambiental 123 

para que seja feita a colocação dos marcos, caso a Construtora Pinto de Almeida 124 

se oponha a colocação dos marcos na presença deles. O Sr. Carlos Jamel 125 

(Associação de Windsurf de Niterói) sugeriu que o contrato da empresa Sextante, 126 

que provavelmente está sustado, permanecesse dessa forma e que essa 127 

solicitação fosse enviada ao Sr. Leandro Viana da Agevap. O Sr. Carlos Jamel 128 

disse que para fazer a colocação dos marcos é necessário que se tenha um GPS 129 

profissional, um equipamento correto georreferenciado. E que o ideal é tentar 130 

manter o contrato com a empresa Sextante suspenso e abrir ele em um momento 131 

oportuno, ou eventualmente contratar uma complementação desse serviço por 132 

outra empresa que tenha a qualificação de uso de GPS com maior precisão. O Sr. 133 

Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) falou que se compromete a verificar sobre a 134 

suspensão do contrato ou uma possível prorrogação dele posterior e falar sobre 135 

tal no Comitê da Baía de Guanabara. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de 136 

Niterói) perguntou qual prazo sobre esse processo estar rolando, pois os marcos 137 

precisam ficar em algum lugar como depósito, quem se responsabilizaria disso. O 138 

Sr. Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói) informou que os marcos 139 

físicos estão no quintal da casa dele, pois a empresa Sextante deixou lá por ser o 140 

local mais próximo e que as plaquetas e placas de sinalização estão com a 141 

Sextante. Disse que o correto é que os marcos ficassem em outro local mais 142 

adequado. O Sr. Ricardo Voivodic (PESET – Inea) disse que pode deixar 143 

guardado no PESET caso queiram. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) 144 
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perguntou se existe algum relatório de conclusão da Sextante que diga se há ou 145 

não depredação de algum marco físico que não foi colocado. O Sr. Carlos Jamel 146 

(Associação de Windsurf de Niterói) falou que referente a isso não sabe, mas 147 

sabe-se que tem um relatório final que a Sextante enviou a título de despedida do 148 

contrato. Pediu à especialista da Agevap, Luciana Nascimento, para procurar 149 

saber como está a situação do contrato atualmente e passar um informe, 150 

repassando para todos também o relatório final da empresa referente aos marcos 151 

que foram colocados. O Sr. Carlos Jamel sugeriu fazer uma “excursão” em torno 152 

da Laguna de Itaipu, olhando os marcos e vistoriando um por um. A Sra. Amanda 153 

Jevaux (Prefeitura de Niterói) sugeriu junto com o que o Sr. Carlos Jamel havia 154 

dito anteriormente, convocar um jornalista para poder fazer uma matéria e dar 155 

visibilidade ao movimento. A Sra. Luciana Nascimento (Agevap) informou ao Sr. 156 

Carlos Jamel que foi enviado para a empresa Sextante no dia 21 de setembro um 157 

termo aditivo suprimindo o valor do contrato e que provavelmente está em fase de 158 

assinatura, dizendo que vai verificar melhor depois e repassar informações. A Sra. 159 

Katia Vallado (CCRON) deu como encaminhamento para o segundo ponto de 160 

pauta: 1. Agevap fazer um documento solicitando que o contrato com a Sextante 161 

continue suspenso; 2. Marcar uma reunião com o promotor estadual; 3. Solicitar a 162 

renovação da licença para instalação dos marcos físicos à Secretaria do Meio 163 

Ambiente; 4. Agevap disponibilizar o documento da Sextante referente ao 164 

impedimento da colocação dos marcos físicos na área que a Pinto de Almeida 165 

alega ser dela. Os encaminhamentos foram dados como aprovados. Processo 166 

Eleitoral; O Sr. Daniel Grael (OAB Niterói) aproveitou que o Sr. Halphy Rodrigues 167 

estava presente na reunião e falou sobre o problema que teve na parte de eleição 168 

para o Subcomitê. O Sr. Daniel disse que anteriormente a OAB teve problemas de 169 

juntar documentação, informou que a OAB não teve nenhuma resposta do 170 

recurso e não saiu em nenhum resultado final. Disse que ele e nem a Dr. Cora 171 

Hisae foram convidados para tomar ciência das datas e das reuniões que foram 172 

feitas. Perguntou o que pode ser feito, pois ainda se tem 2 (duas) vagas para 173 
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sociedade civil, o resultado final já saiu, o recurso que eles entraram foi interposto 174 

em prazo, lido pelo e-mail da comissão de eleição e não se obteve nenhuma 175 

resposta. O Sr. Halphy Rodrigues (Águas de Niterói) falou que em relação a 176 

participação da OAB nas reuniões do CLIP, muito embora ainda não se tenha 177 

finalizado o processo eleitoral com a habilitação da OAB, eles são sempre muito 178 

atuantes e podem participar inclusive com direito a voz, questionando, dando 179 

sugestões etc. Com relação a habilitação no processo eleitoral, e mediante a 180 

documentação que foi enviada pela OAB, a comissão do processo eleitoral, 181 

formada pelo Sr. Halphy Rodrigues, pelo Sr. Felipe Queiroz e pelo Sr. Vinicius 182 

Moço, avaliou o que foi enviado pela OAB, solicitou informações à secretaria 183 

executiva a respeito dos documentos que foram encaminhados, a qual era a 184 

responsável pelo recebimento dessas informações e a secretaria executiva 185 

respondeu, e com base no que foi respondido por eles, a comissão tomou a 186 

iniciativa de inabilitar. O Sr. Halphy Rodrigues disse que inabilitar não significa 187 

que a OAB não possa estar ocupando uma das vagas para sociedade civil, pelo 188 

contrário, o objetivo é que a OAB reassuma o posto ocupando uma vaga titular e 189 

possa caminhar com o CLIP no segundo mandato, se possível com participação 190 

integral. Após, o Sr. Halphy Rodrigues fez a leitura do e-mail que foi enviado pela 191 

comissão para a secretaria executiva a respeito dos documentos que foram 192 

encaminhados pela OAB e fez a leitura da resposta dada pela secretaria 193 

executiva, pois o que se parecia era que alguns documentos enviados pela OAB 194 

em abril de 2022 eram para compor a plenária anterior, visto que, o processo 195 

eleitoral ainda estava fechado nesse período, e os documentos que foram 196 

enviados em julho de 2022 parece que foram direcionados apenas para o 197 

Subcomitê Leste, havendo assim talvez uma “falha” com os e-mails enviados, já 198 

que no Subcomitê Leste a OAB foi habilitada. Sendo assim, com base nas 199 

perguntas enviadas à secretaria executiva e com base nas respostas que eles 200 

deram, foi decidido que não seria possível habilitar agora em virtude da 201 

intempestividade dos documentos, uma vez que foram apresentados em abril de 202 
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2022 e não em julho de 2022 durante o processo eleitoral. O Sr. Halphy 203 

Rodrigues falou que o que pode ser feito é apresentar o mesmo documento de 204 

abril de 2022, direcionada à plenária do CLIP para que seja homologada a 205 

participação da OAB. O Sr. Halphy Rodrigues disse que a situação da Sra. 206 

Amanda Jevaux era semelhante à da OAB, a diferença que a Sra. Amanda enviou 207 

os documentos depois do prazo, porém a mesma poderia também apresentar os 208 

documentos direcionada à plenária do CLIP para que seja também homologada a 209 

participação dela. A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) perguntou em 210 

relação a participação dela no Comitê Geral, o que deveria ser feito. O Sr. Halphy 211 

Rodrigues (Águas de Niterói) explicou que no dia da homologação da Sra. 212 

Amanda Jevaux como membro do CLIP, a mesma poderia solicitar que o CLIP a 213 

indique para ocupar a vaga do município de Niterói no Comitê Geral. 3. Transição 214 

da coordenação CLIP Mandato 2022 – 2024; A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura 215 

de Niterói) deu as boas-vindas aos novos coordenadores do CLIP, a Sra. Katia 216 

Vallado pelo CCRON, o Sr. Ricardo Voivodic pelo PESET – Inea e o Sr. Gustavo 217 

Sardenberg pela Piratininga Surfe Clube – PSC). Disse que sai dessa nova 218 

coordenação, mas que estará sempre disposta a ajudar no que for necessário. 219 

Falou que como encaminhamentos para essa nova transição e como pauta para 220 

uma próxima reunião de transição, seria avaliar os GTs que estão em andamento, 221 

reavaliar o plano de metas do CLIP e ver o que de fato vai ser necessário fazer 222 

para os próximos 2 (dois) anos. 4. Apresentação dos membros da plenária das 223 

atividades em curso; A Sra. Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói) disse que 224 

atualmente está como articuladora das lagoas de Itaipu e Piratininga, e seu papel 225 

é fazer a comunicação entre as instituições e as pessoas que trabalham no 226 

sistema lagunar. Fora isso, a Sra. Amanda Jevaux vem desenvolvendo projetos 227 

em parceria para dar visibilidade ao sistema lagunar e atualmente em parceria 228 

com o Sr. Ricardo Voivodic, do PESET, e com o Sr. Felipe Queiroz, da Amadarcy, 229 

será lançado em breve uma plataforma de observação de aves, estando no tripé: 230 

1. Conservação, 2. Geração de emprego e renda, 3. Ciência Cidadã. Além disso, 231 
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a Sra. Amanda auxilia o Pro Sustentável e as secretarias que estão mais 232 

próximas dos processos lagunares. Por fim, a Sra. Amanda Jevaux disse que 233 

dentro do CLIP participou do GT Faixa Marginal de Proteção; do GT Uso e 234 

Ocupação do Solo e mais recentemente o que foi reativado que é o GT de 235 

Comunicação por conta do contrato com a Prefácio para criar material de 236 

divulgação do CLIP. O Sr. Ricardo Voivodic (PESET – Inea) disse que ele está 237 

retornando a agenda dos Comitês de Bacia participando da CTCOST do CBH-BG 238 

a convite do Alexandre Braga. E na posição de coordenador tem como fortalecer 239 

a agenda em um acesso mais facilitado ao Inea e aos processos do SEI. Disse 240 

ser chefe do PESET e por isso com bastantes demandas, trabalhando com 241 

articulações entre o PESET e Águas de Niterói, Secretaria de Urbanismo, 242 

Secretaria do Clima etc. O Sr. Marcos Basbaum (CRBio) disse ser biólogo, entrou 243 

no CLIP por indicação do Conselho de Biologia e em termos de CTSAM, começou 244 

o processo de concessão da CEDAE, tendo que acompanhar as empresas de 245 

perto e de uma forma propositiva no sentindo de eventuais erros possam ser 246 

corrigidos. A Sra. Martha Christina Lopes (IFEC) disse ser voluntária do IFEC e 247 

moradora da Região Oceânica de Niterói. Falou que pelo CLIP participou do GT 248 

do Regimento Interno e do CBH-BG como suplente do CCRON, participando de 249 

algumas reuniões da revisão do regimento interno e na Câmera Técnica. Informou 250 

que na CTEM teve um problema pois a coordenadora Maria Tereza estava 251 

trabalhando em cima de um acordo institucional com a Uerj sobre o plano de 252 

educação ambiental, porém, devido a morosidade, a Uerj declinou por algumas 253 

questões com a Agevap e com o CBH-BG. O Sr. Halphy Rodrigues (Águas de 254 

Niterói) disse que quanto a participação da Águas de Niterói, ele participou do GT 255 

Saneamento, finalizando um com participação do Sr. Gonzalo e Sr. Alexandre. 256 

Em relação a participação na CTIL, tiveram uma série de documentos que foram 257 

propostos e aprovados pelo Comitê que tiveram grande importância, uma delas a 258 

Revisão do Regimento Interno; aprovação do Acordo de Convivência etc. E a 259 

participação no CLIP como Usuário, a Águas de Niterói está sempre à disposição 260 



 

  

 

COMITÊ DA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA E DOS    

SISTEMAS LAGUNARES DE MARICÁ E JACAREPAGUÁ – CBH-BG 

 

SUBCOMITÊ LAGUNAR ITAIPU PIRATININGA - CLIP 

 

Subcomitê Lagunar Itaipu Piratininga – CLIP 

Colégio Salesiano, Rua Santa Rosa, 207, Santa Rosa, Niterói, CEP 24240-225 

Mail: clip.cbg@gmail.com  Tel 9 9927 0673  Facebook: Clip Niteroi 

para ajudar. Por fim, informou que a Águas de Niterói segue na nova Plenária e 261 

agora como diretores também no Comitê. Não tendo mais nenhum item para 262 

discutir, a reunião foi encerrada. 263 

 

 

Participantes: 

Poder Público: Vinicius Moço (CLIN); Marcos Basbaum (CRBio); Ricardo 

Voivodic (PESET – INEA). 

Usuários: Carlos Jamel (Associação de Windsurf de Niterói); Halphy Rodrigues 

(Águas de Niterói); Gustavo Sardenberg (Piratininga Surfe Clube - PSC). 

Sociedade Civil: Katia Vallado e Alexandre Braga (CCRON); Felipe Queiroz 

(Amadarcy); Martha Christina Lopes (IFEC). 

Secretaria Executiva: Luciana Nascimento Rosário (Especialista em Recursos 

Hídricos); Thatiana Santolia de Carvalho (Estagiária de Recursos Hídricos). 

Convidados: Amanda Jevaux (Prefeitura de Niterói); Gonzalo Cuevas (CCRON); 

Daniel Grael (OAB-Niterói); André Fraga Damasceno (Ugp-Caf); Sônia Menezes 

(AMAF); Gilberto Dias (UFF); Glaucia Lemos. 

 

 

 

Encaminhamentos 

1- Enviar ata do dia 10/08/2021 para a Sra. Katia Vallado; 

2- Solicitar ao especialista Leandro o documento enviado pela Sextante com a 

justificativa para finalização dos trabalhos; 

3- Enviar aos membros do CLIP o e-mail apresentado durante a RE do dia 

04/10/2022 referente a resposta para a empresa Sextante sobre os marcos da 

FMP da Laguna de Itaipu; 

4- Verificar o status do contrato nº 011/2021/AGEVAP e enviar para os membros; 
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5- Solicitar para a próxima reunião representante da secretaria de urbanismo para 

esclarecer a motivação do estudo sobre área da FMP; 

6- Verificar o que será feito com os outros 32 marcos que sobraram; 

7- Agendar reunião com o promotor estadual; 

8- Solicitar a renovação da licença de instalação dos marcos físicos à Secretaria do 

Meio Ambiente; 

9- Levantar informações sobre os recursos disponíveis para o Projeto de 

Saneamento do Jacaré e Laguna de Itaipu. 

 

 

 

Katia Vallado              Ricardo Voivodic              Gustavo Sardenberg                            

                                              Coordenação colegiada do CLIP 


