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Ao décimo quarto dia do mês de outubro, às 14h, o Comitê de Bacia Hidrográfica 1 

da Baía da Ilha Grande iniciou sua sexagésima Reunião Ordinária Plenária do 2 

biênio 2020-2022, realizada excepcionalmente por videoconferência, contendo 3 

os seguintes itens de pauta: 1-Abertura; 2- Aprovação da pauta;3- Aprovação 4 

da ata da 59ª R.O.P; 4- Composição da Comissão Eleitoral;5- 5 

Preenchimento da vaga da Diretoria Colegiada (Sociedade Civil);6- 6 

Apresentação do andamento dos Planos de Saneamento Básico de Angra 7 

dos Reis e Paraty; 7- Apresentação sobre o Projeto dos Biodigestores; 8-8 

Repasses das ações do Grupo de Acompanhamento da Implementação do 9 

Plano de Recursos Hídricos (GAP); 9- Repasses do Grupo de 10 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (GACG);10-Repasses da Câmara 11 

Técnica para Assuntos Legais, Institucionais e de Gestão (CTLIG); 11- 12 

Assuntos gerais. 13 

 14 

Presentes na reunião: Poder Público – Luís Paulo Nascimento (SEMAM), 15 

Andréia Quandt Monteiro (ICMBio), e Rafael de Oliveira (FUNAI) Alba Valéria 16 

(Prefeitura Municipal de Angra dos Reis). Sociedade Civil- Ulisses Mansur 17 

(BMEIG), Marcelo Danilo S. Bogalhão (ANAGEA-RJ), Paulo Leal Vaitsman 18 

(IEAR-UFF), Maria Emília Voss (ILAN), Maria José Azevedo (SAPE). Usuários 19 

– César Bassi (Eletronuclear), Raphael Vieira (SAAE), Raquel Freitas da Silva 20 

(Águas de Paraty) e Cláudia Maria Moreira Cerqueira (Condomínio Laranjeiras). 21 

Secretaria Executiva – Vitor Lisboa (AGEVAP), Matheus Miguel (AGEVAP), 22 

Kátia Regina Raimundo Cardoso (AGEVAP) e Aryane Vieira da Silva (AGEVAP). 23 

Convidados: Marina Guimarães Paes de barros (MYR), Monaliza Melo Brandão 24 

de Assis (CONSDUCTO), Sylvia de Souza Chada, Leonardo Todo e Bruno 25 

Munari. 26 

1-Abertura; 2- Aprovação da pauta; 3- Aprovação da ata da 59ª R.O.P: Sr. 27 

Ulisses iniciou a reunião dando boas-vindas a todos. Em seguida foi feita a leitura 28 

da pauta e da ata, sendo aprovadas por unanimidade. 29 

4. Composição da Comissão Eleitoral: Sr. Matheus informou que na última 30 

reunião ficou a demanda de encaminhar um e-mail para os membros para 31 

composição da comissão eleitoral, porém, apenas a Sr. ª Krishna (APA 32 
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TAMOIOS) se dispôs a compor a comissão eleitoral. Reforçou que o ideal é que 33 

seja formada por três membros, sendo um de cada setor. 34 

Sr. Vitor informou que não há problema se mais de um membro do mesmo setor 35 

se interessar, mas é de grande importância fazer a mobilização, buscar 36 

instituições e pessoas que possam contribuir com o comitê mesmo que não 37 

componha a comissão eleitoral. Sr. Ulisses reforçou que todos podem contribuir 38 

na divulgação da composição, pois quanto mais membros, melhor para o comitê 39 

de bacias. 40 

Após discussão, Sr.ª Alba se dispôs a compor a comissão como poder público, 41 

Sr. Ulisses como sociedade civil e Raphael como usuário de água. 42 

 43 

Sr. Bassi perguntou se todas as instituições devem revalidar a documentação 44 

para composição do comitê para o próximo mandato. Sr. Matheus informou que 45 

sim, pois como se trata de um novo edital, se inicia um novo processo, sendo 46 

preciso cumprir todas as etapas descritas no processo e enviar documentações 47 

atualizadas.  48 

Sr. Bassi pediu para que ele disponibilize a lista com a documentação necessária 49 

e o prazo para envio. Sr. Matheus informou que assim que o edital for lançado 50 

vai encaminhar a lista com a documentação. Sr. Ulisses pediu para compartilhar 51 

com todos, para que as instituições possam se preparar. 52 

5. Preenchimento da vaga da Diretoria Colegiada (Sociedade Civil): Sr. 53 

Ulisses comunicou sobre o desligamento da Sr.ª Fernanda e aproveitou para 54 

agradecê-la por toda ajuda e contribuição ao CBH- BIG em seu período de 55 

trabalho. Comunicou que ela precisou se desligar do comitê por motivos 56 

acadêmicos e profissionais e que a vaga da Sr.ª Fernanda está em aberto. 57 

Perguntou se algum representante da sociedade civil gostaria de compor a vaga 58 

para até o fim do ano, pois será feita uma nova comissão eleitoral em fevereiro 59 

de 2022. 60 

Sr. Paulo perguntou se existe a necessidade de fazer a composição antes da 61 

próxima gestão. Sr. Ulisses respondeu que no regimento interno não existe 62 

nenhum apontamento sobre a situação, no entanto acha importante preparar 63 

uma pessoa para quem sabe, dar continuidade a próxima eleição. 64 
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 Sem manifestações de interesse em compor a vaga, Sr. Ulisses comunicou que 65 

a diretoria colegiada irá continuar com os cinco membros até o fim do mandato 66 

e deu prosseguimento a reunião. 67 

6. Apresentação do andamento dos Planos de Saneamento Básico de 68 

Angra dos Reis e Paraty: Sobre o PMSB de Angra dos Reis,  Sr.ª Marina da 69 

empresa MYR, informou que o produto 1 foi finalizado e a provado em 70 

março/2021, o produto 2 foi aprovado em agosto/2021 e que a empresa está 71 

trabalhando nos últimos ajustes do produto 3,  pois este também servirá para o 72 

diagnóstico.  Informou que neste produto está sendo trabalhada a comparação 73 

dos sistemas de água e esgoto de 2012 /2021, sistema de drenagem de água 74 

pluvial que conta com estudo da morfologia das bacias, bem como as vazões 75 

das bacias com base no período de retorno, diagnóstico setorial genérico e 76 

dissociado das regiões de planejamento dos SAS e SES, comparação de 77 

indicadores SNIS 2012 / 2019 e previsão de investimentos 2018/2021 do último 78 

orçamento aprovado. 79 

Ainda sobre o produto 3, apresentou alguns pontos importantes sobre as ações 80 

para observar como foi a evolução do plano e disse que houve uma ampliação 81 

e modernização do SAA no eixo 1, onde mais foram colocadas ações em pratica. 82 

Informou que com relação às ações de esgoto, houve uma ampliação do SES 83 

onde teve maior e em termos de drenagem está o total de ações previstas e tem 84 

como objetivo medidas não estruturais, medidas estruturais intensivas entre 85 

outros. Informou que fizeram um levantamento e que este servirá como base do 86 

diagnóstico para retomar ações que não evoluíram no plano anterior e informou 87 

também sobre os investimentos previstos no SAAE e no meio ambiente e 88 

infraestrutura, onde houve uma redução drástica nos investimentos. 89 

Sobre ações em andamento, informou sobre no produto 4, já foram feitos 90 

levantamentos informações secundárias e reunião com o SAAE, bem como o 91 

campo de reconhecimento de toda a infraestrutura (SAA, SES e drenagem) e 92 

que estão definindo as oficinas públicas e a consolidação do produto que deve 93 

estar pronto em novembro/21. 94 

Informou que a empresa está fazendo reuniões com o SAAE e com a AGEVAP 95 

para tentar acelerar o projeto, o que está facilitando na aprovação dos produtos e 96 

estão discutindo o formato das oficinas, e uma delas será realizada no dia 10 de 97 

novembro.   98 
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Sobre os próximos produtos, comunicou que o produto 5 (prognóstico) deve ser 99 

feito ainda esse ano com oficina pública em fevereiro juntamente com o produto 100 

6 de programas, projetos e ações e que para o produto 7 (versão preliminar do 101 

PMSB) deverá ser feita uma primeira reunião a partir de março de 2022. 102 

Sr. Ulisses perguntou se no produto 3 foram inseridos de mapas com os projetos 103 

em desenvolvidos e desenvolvimento. 104 

Sr.ª Marina informou que a AGEVAP e o SAAE fizeram essa solicitação e 105 

informou que acrescentaram os mapas e foram destacadas as evoluções e já 106 

está dentro do produto. Explicou que os mapas de fluxograma foram feitos por 107 

regionais, destacando o sistema de esgotamento sanitário de cada regional. 108 

Disse que aproveitaram os mapas já existentes para comparar a evolução de 109 

como eram esses sistemas em 2014 em comparação a 2021.  Informou no 110 

produto 4 será feito a atualização onde irão mostrar a localização e detalhar cada 111 

um deles. Sr. Ulisses disse que considera importante para melhor visualização 112 

do contexto geral do produto. 113 

Sr.ª Monaliza, informou que foi contratada pela empresa CONSDUCTO a prestar 114 

consultoria na parte de mobilização social do PMSB. Informou que já trabalhou 115 

em outros projetos de mobilização social e que já participou do comitê como 116 

sociedade civil. 117 

Informou que o contrato foi iniciado em dezembro e que o produto 2 que é o 118 

plano de comunicação e mobilização social já foi aprovado pelo grupo técnico de 119 

acompanhamento. 120 

 Informou que modificou algumas ações e reforçou que as ações de mobilização 121 

social, não estão evoluindo com tanta frequência, devido a situação de pandemia 122 

o que torna um desafio maior. 123 

Informou que foram realizados a mobilização e o fórum de modo online pelo 124 

Facebook da prefeitura de Paraty, para apresentação do plano para a população 125 

local e após, foram realizados diálogos e identificação de atores sociais e durante 126 

o mês de agosto foi feita a divulgação de 60 cartazes com informações sobre o 127 

plano por todo o município. Informou também que foi criado um grupo no 128 

WhatsApp para manter o diálogo com os atore bem como um e-mail para dúvidas 129 

e para manter as pessoas mobilizadas com relação ao saneamento. Informou 130 

que foi realizado em evento na casa da cultura em 11 de setembro e contou com 131 

a participação e interação de muitas pessoas. Sr. Matheus complementou que 132 

http://www.cbhbig.org.br/cbgbig@gmail.com


 

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande 
www.cbhbig.org.br/cbgbig@gmail.com 

 

  

nesse evento também foram distribuídas a cartilha "Caminho das águas" que o 133 

comitê imprimiu em parceria com o OTSS. 134 

Sr.ª Monaliza também mostrou o cronograma com a previsão das próximas 135 

ações que pretendem realizar , como um evento  previsto  novembro com foco 136 

em discussões de forma regional e disse que serão realizados entre 3 e 4 137 

encontros e irão apresentar o produto 4 (diagnóstico)  e o plano de ação e  em 138 

fevereiro e que pretendem fomentar comunicações com as instituições 139 

envolvidas incluindo no setor turístico . Informou também que estão 140 

programando uma fala na rádio para informar sobre o plano para a população.  141 

Sr. Ulisses reforçou que solicitado que mais representantes da empresa 142 

CONSDUCTO estivessem presentes em todas as reuniões para repasse de 143 

atualizações sobre o plano. 144 

Sr. Domingos perguntou se já foi feito um levantamento dos projetos que já foram 145 

realizados em Paraty com relação ao saneamento para que não sejam 146 

cometidos erros do passado, como a construção de uma rede de esgoto sem 147 

planejamento, feita pelo plano anterior a baixo do nível do mar no centro histórico 148 

de Paraty, onde não foi possível realizar a drenagem. Sugeriu colocar essa 149 

observação nos estudos do novo plano. 150 

Relembrou sobre o primeiro projeto realizado pelo comitê de educação ambiental 151 

de coleta e reciclagem do óleo de cozinha e que se não fosse pelo comitê o 152 

projeto já teria acabado. 153 

Reforçou que tem feito um pedido de apoio ao comitê sobre a campanha que 154 

está passando por alguns problemas e não teve retorno.  155 

Sr. Ulisses deixou como demanda a apresentação da Jeane sobre a campanha 156 

“Não jogue seu óleo pelo ralo” para a próxima plenária. 157 

7. Apresentação sobre o Projeto dos Biodigestores: Sr. Raphael iniciou sua 158 

apresentação falando sobre a importância do SAAE para a cidade de Angra dos 159 

Reis. E sobre a ação de instalação de biodigestores que tem com foco, pequenas 160 

comunidades e devido a carência e toda projeção social com relação a 161 

saneamento, escolheram desenvolver o projeto na praia de Japariz e Praia 162 

vermelha na Ilha Grande. Informou que serão implantados biodigestores de 500 163 

e 1500 Litros com recursos da cobrança pelo uso da água e que a ação irá 164 

atender moradias familiares. 165 
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Explicou que o biodigestor é um sistema compacto, possui uma alta eficiência e 166 

abrange a menores áreas e é projetado para serem instalados em locais de difícil 167 

acesso, onde não possui rede de esgoto. Mostrou para os membros exemplos 168 

de biodigestores. 169 

Informou também que o SAAE já fez a contratação de uma empresa 170 

especializada em levantamento topográfico, que serão implantadas rede para 171 

instalação e será feita regularização do sistema junto ao órgão competente. 172 

Sr. Paulo perguntou como será feita a manutenção dos biodigestores. Sr. 173 

Raphael informou que o SAAE vai instalar e fazer um apoio e de seis em seis 174 

meses deverá ser feito uma manutenção e remoção do lodo, mas que os próprios 175 

moradores poderão fazer a manutenção. Informou que no ato da instalação, 176 

levarão profissionais com o apoio do SAAE para explicar os procedimentos de 177 

manutenção para os moradores. Informou que na Praia vermelha não será 178 

necessário a implantação de rede e que será feita a ligação do biodigestor direto 179 

na residência. 180 

Sr. Bassi pediu para o Sr. Matheus encaminhar a apresentação para que todos 181 

entendam melhor como será o projeto e perguntou se também serão instaladas 182 

caixas de gordura para os moradores. Sr Raphael respondeu que sim e que 183 

fizeram um acordo com toda a população para que eles façam a instalação da 184 

caixa de gordura, e o SAAE ficará responsável por orientá-los.  185 

Sr. Ulisses sugeriu que seja feita fiscalizações após instalação, para que as 186 

pessoas evitem de colocar água pluvial na rede.  187 

Sr. Paulo perguntou se o projeto foi preparado para época de grande luxo de 188 

turismo nas comunidades. Sr. Raphael respondeu que sim. 189 

Sr. Luís Paulo também fez uma breve apresentação sobre a ação de 190 

biodigestores no município de Paraty e  informou que antes a ideia era 191 

disponibilizar  50 biodigestores, mas  após estudo a campo, verificaram que 192 

precisariam de mais 50  unidades para atender 100% do bairro de Ponta negra, 193 

sendo 70 unidades de 500 L e 30 de 1.500 L. Informou que a proposta da ação 194 

de biodigestores é que se tenha um redução de doenças, pois estudos 195 

verificaram um agravo nos casos de doenças devido a falta do saneamento, pois 196 

nesta comunidade, os degetos são despejados no rio em que utilizam para 197 

consumo, e a comunidade de Ponta negra quem possui um fluxo grande de 198 

turismo.  199 
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Informou que a proposta é ir a campo novamente, pois cada família possui 200 

situação diferente, e algumas não possuem espaço o suficiente para instalação 201 

do sistema, incluindo o fato de casas estarem construídas em cima de pedras, o 202 

que demanda um trabalho mais complexo.  Informou que também pretendem 203 

instalar caixas de gordura para as famílias. 204 

8-Repasses das ações do Grupo de Acompanhamento da Implementação 205 

do Plano de Recursos Hídricos (GAP): Sr. Ulisses comunicou que foi assinada 206 

a contratação do MOP.  207 

Sr. Vitor informou que na semana passada foi feita a contratação e que dia 15/10 208 

farão uma reunião com a empresa contratada e a idéia é elaborar um 209 

detalhamento bem aprofundado das ações do plano de recursos hídricos e que  210 

uma questão crucial, é escolher as ações do plano que serão contempladas no 211 

detalhamento, já que o plano conta com oitenta e cinco ações e o MOP irá 212 

abordar trinta e quatro ações dentre essas, preparando documentos, acordos, 213 

estabelecendo fluxograma de desenvolvimento e que serão 8 meses de 214 

contrato.  Reforçou que o acompanhamento será feito por uma comissão de 215 

membros do comitê formado no âmbito do GAP e a idéia é formalizar isso na 216 

próxima reunião do grupo, pois na última reunião não teve quorum.  217 

 Sr. Vitor informou também que a empresa contratada foi PST Ambiental, uma 218 

empresa  de pequeno porte de Petrópolis/Rj , e a que contratou um coordenador 219 

que possui larga experiência na gestão de recursos hídricos e fez a coordenação 220 

do plano de recursos hídricos do comitê de Macaé. 221 

Sr. Matheus informou que o plano de comunicação está avançando seguindo 222 

com as atividades do plano e informou que na semana passada também foi 223 

assinado o contrato com uma empresa para elaboração do vídeo institucional do 224 

CBH-BIG e estão marcando uma reunião para discussão de como será o 225 

vídeo.  Disse que o vídeo terá 2 minutos e falará sobre o comitê e sobre a região 226 

e que esperam terminar o vídeo até o fim do ano para apresentar na última 227 

reunião plenária. 228 

Ainda sobre a comunicação, informou que estão preparando uma 229 

campanha  para identificação dos principais pontos de coleta de óleo e que  230 

entrou em contato com a Jeane mês passado e que  a estagiária de comunicação 231 

Aryane,  está apoiando  nas postagens nas redes sociais do CBH- BIG,  para 232 
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que essas informações sejam divulgadas pela região para que as pessoas 233 

saibam onde estão localizados os pontos de coleta de óleo. 234 

Informou que outra ação prevista é a ação de educação ambiental em parceria 235 

com a secretaria de educação de Angra e Paraty sobre a cartilha de recursos 236 

hídricos que com abordagem nas localidades da região. Sr. Vitor informou que 237 

um dos focos dessa cartilha é falar sobre áreas de proteção permanente. 238 

Sr. Bassi sugeriu concentrar as ações do final de ano e fazer um convite as 239 

instituições para que o comitê tenha mais visibilidade nas suas ações.  240 

Sr. Domingos sugeriu integrar as ações do comitê com outras instituições, pois 241 

o comitê não pode fazer sozinho e é preciso somar esforços. 242 

Sr.ª Raquel informou que a empresa “Águas de Paraty” possui um programa de 243 

educação ambiental institucionalizado em todo o grupo águas do Brasil e 244 

observaram que existem muita falta de interesse por parte das escolas de 245 

participarem dos projetos relacionados ao ciclo da água, manutenção de 246 

recursos hídricos e gestão de recursos hídricos. Reforçou que são projetos 247 

interessantes, mas que não conseguem pessoas interessadas a participar e se 248 

colocou à disposição para caso o comitê saiba de pessoas ou escolas 249 

interessadas no programa de educação ambiental. 250 

Sr. Matheus informou que estão pensando em fazer uma campanha de 251 

comunicação quando sair o edital para o pessoal ficar sabendo e se interessar 252 

pelo comitê e pedir ajuda para os membros caso conheçam alguém interessado 253 

para fortalecer o comitê para o próximo ano. 254 

9- Repasses do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 255 

(GACG): Sr. Ulisses informou na última plenária a Sr.ª Moema explicou que o 256 

novo aditivo de contrato contará com o mecanismo de repasse automático, no 257 

entanto o INEA orientou que o comitê continue a fazer solicitações de recursos 258 

como anteriormente até que o mecanismo seja de fato implementado dentro do 259 

órgão gestor.  260 

10- Repasses da Câmara Técnica para Assuntos Legais, Institucionais e de 261 

Gestão (CTLIG): Sr. Ulisses informou que a CT LIG já encaminhou para a 262 

diretoria a versão final do regimento interno  onde trata da documentação para 263 

composição do comitê e aproveitou para pedir que a diretoria para marque uma 264 

reunião extraordinária para a próxima semana para tratar do assunto para 265 

entregar o documento na próxima reunião plenária. 266 

http://www.cbhbig.org.br/cbgbig@gmail.com


 

Comitê de Bacia Hidrográfica da Baía da Ilha Grande 
www.cbhbig.org.br/cbgbig@gmail.com 

 

  

11- Assuntos Gerais: Sr. Ulisses informou que o comitê recebeu uma carta da 267 

associação de moradores da comunidade Vila Velha de Angra dos Reis. Sr. 268 

Matheus fez a leitura da carta, onde informa sobre uma obra de estação  de 269 

tratamento de esgoto que foi feita  no bairro a alguns anos atrás, no entanto a 270 

estação não passou pelo tratamento adequado e vem causando transtornos e a 271 

associação fez tentativas para que a estação recebesse um tratamento e 272 

manutenção, no entanto a situação não foi resolvida até hoje e estão  273 

preocupados com a saúde da comunidade.  Na carta  também foi informado 274 

sobre uma que a associação fez um pedido para que o INEA fizesse a 275 

balneabilidade  da praia da Vila velha, visto que o órgão deixou de realizar a 276 

coleta do local em 2015 e sem o retorno do INEA,  a comunidade contratou uma 277 

empresa para o serviço o resultado demonstrou que  a praia apresenta alto 278 

índice de bactérias de origem fecal à cima do que recomenda a resolução e  a 279 

praia está imprópria para banho.   280 

Sr. Raphael informou que a empresa fez apenas uma coleta para amostra, e 281 

segundo a resolução coleta da água e análise deve ser feita por 5 vezes 282 

seguidas para uma análise mais precisa. Informou que atualmente o SAAE faz 283 

análise de algumas praias para saber a quantidade de lançamento das estações 284 

e que já foram feitas algumas campanhas de balneabilidade nesta praia 285 

Sr. Raphael informou que na carta também fala sobre o licenciamento da estação 286 

de tratamento de esgoto, mas disse que o SAAE já iniciou o processo de 287 

licenciamento da estação há algum tempo, mas não conseguiram licenciar em 288 

função ao Nada Opor da marinha que demoro a sair, mas reforçou que o 289 

processo está em andamento e que estão digitalizando toda a documentação do 290 

processo para dar continuidade ao licenciamento. 291 

Sr. Domingos complementou que é muito difícil para uma comunidade ter 292 

recursos para financiar a análise que deveria ser feita pelos órgãos de controle. 293 

Sr.ª Alba sugeriu que a carta seja ser enviada como um ofício pelo comitê aos 294 

órgãos solicitando posicionamento dos mesmos, para que os moradores 295 

recebam uma resposta.  296 

Os membros concordaram. 297 

Sr.ª Alba também pediu para o Sr. Domingos encaminhar a situação da 298 

campanha de óleo para o IMAAR, para fomentar o que podem fazer para ajudar. 299 
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 Sr.ª Andre informou sobre algumas denúncias que o ICMBio vem recebendo 300 

sobre o licenciamento de um loteamento em Paraty de um condomínio com cerca 301 

365 casas. Sugeriu perguntar para a prefeitura sobre o licenciamento e qual a 302 

origem da água que será disponibilizada para abastecer o condomínio, já que o 303 

local não conta com vazão necessária.  Informou que o ICMBio, não pode fazer 304 

nada, pois está fora da unidade de conservação e  está situado na zona de 305 

abastecimento do parque nacional, no entanto a prefeitura não deu ciência do 306 

licenciamento como está previsto em lei. 307 

Sr. Ulisses sugeriu que o ICMBio solicite o posicionamento da prefeitura ou que 308 

indique uma ação a tomar e encaminhar a carta para o comitê para que o comitê 309 

possa elaborar um ofício para a prefeitura. 310 

Sr.ª Raquel informou que pode consultar sobre o assunto e disse que geralmente 311 

a empresa Águas de Paraty encaminha um termo de referência, e o dono do lote 312 

deve pedir uma avaliação de possibilidade de abastecimento e empresa avalia 313 

a possibilidade. Informou que vai verificar se já foi entregue. 314 

 Encerramento: Sem mais assuntos gerais, às 17:25 min, o Sr. Ulisses 315 

agradeceu a todos pela participação, e deu por encerrada a reunião. 316 

 317 

Encaminhamentos: 318 

 319 

Encaminhar as apresentações sobre o projeto de instalação de biodigestores 320 

para os membros. 321 

Responsável: Matheus 322 

Prazo:15/10/2021 323 

 324 

Encaminhar carta de ofício para os órgãos responsáveis pela manutenção e 325 

licenciamento da estação de tratamento de esgoto e balneabilidade de água da 326 

praia da Vila Velha, para posicionamento sobre a situação e resposta a 327 

comunidade. 328 

 Responsável: Matheus 329 

 Prazo: 09/12/2021 330 

 331 

 332 

(original assinada) 

_________________________ 

Ulisses Mansur (BMEIG) 

Diretor Presidente 

(original assinada) 

_________________________ 

Luís Paulo do Nascimento 

(SEMAN) 

Diretor Secretário 
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