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     ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO COMITÊ GUANDU - 2011. 1 
 2 
Aos doze dias do mês de maio de 2011, às 14h15min, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos 3 
Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu, deu início à 2ª Reunião Ordinária do 4 
Plenário de 2011, no Auditório Hilton Salles, 2º andar, Prédio Principal (P1) da Universidade Federal 5 
Rural do Rio de Janeiro –UFRRJ  - Seropédica,  tendo como sugestões de pauta os seguintes assuntos: 1) 6 
Aprovação da ata anterior, em anexo; 2) Auxílio Financeiro a realização de estudos para elaboração de 7 
trabalhos de graduação, mestrado e doutorado; 3) Concessão de ajuda para realização de eventos 8 
(seminários, semanas acadêmicas, etc); 4) Criação do Programa de Educação Ambiental; 5) PRODES 9 
2011; 6) Projetos em saneamento aprovadas pelo Comitê Guandu; 7) Plano de Desenvolvimento da Baía 10 
de Sepetiba - PDS; 8) Proposta sobre a Construção da sede do Comitê Guandu; 9) Programa de 11 
Pagamento por Serviços Ambientais - PSA; 10) Apresentação da Resolução 61 “Dispõe sobre a criação 12 
da Câmara Técnica Temporária Aquífero Piranema”; 11) Apresentação da Resolução 62 “Dispõe, ad 13 
referendum, sobre a obra de Proteção da Tomada d’água da Cedae no Rio Guandu”; 12) Lançamento do 14 
Seminário “10 anos de criação do Comitê Guandu”; 13) Apresentação Instituto Terra – dados sobre o 15 
PSA; 14) Assuntos Gerais. Estavam presentes 32 membros do Comitê, biênio 2011/2012, entre titulares 16 
e suplentes, conforme lista em anexo. O Diretor Geral do Comitê Guandu, Decio Tubbs, iniciou a 17 
reunião às 14h:15min passando a palavra ao Secretário Executivo, Julio Cesar. O mesmo iniciou 18 
apresentando o item 1 da pauta, referente à ata da 1ª Reunião Extraordinária do Plenário de 30.03.2011. 19 
O Secretário Executivo informou que há muitos pontos a serem alterados e esclarecidos e sugeriu que a 20 
mesma seja aprovada somente na próxima reunião do Plenário. Nelson Reis sugeriu alterar a minuta em 21 
Plenário, porém, o Diretor Geral, Decio Tubbs propôs votação para decidir. Ficou assim definido: 16 22 
votos a favor de aprovar a ata na próxima Plenária e 3 votos a favor de alterar a ata nesta data. Por este 23 
motivo, ficou decidido aprovar a ata na próxima Plenária. O Secretário Executivo prosseguiu com a 24 
leitura da pauta. Para o item 2, auxílio financeiro a realização de estudos para elaboração de trabalhos 25 
de graduação, mestrado e doutorado, o Secretário Executivo informou que o processo está em fase de 26 
elaboração, e a previsão é de que até junho será feito o edital e o manual do proponente sobre este 27 
auxílio. Está sendo modelado para publicação e os interessados, do meio acadêmico, terão condições de 28 
colocar os seus estudos e obter um auxílio financeiro. Para o item 3 da pauta, concessão de ajuda para 29 
realização de eventos (seminários, semanas acadêmicas, etc), o Secretário Executivo informou que o 30 
objetivo é auxiliar em seminários e semanas acadêmicas, que o projeto está em fase de elaboração e a 31 
previsão é para julho, e informou que para qualquer evento deve-se solicitar o auxílio com 3 meses de 32 
antecedência para se fazer o processamento, e sugeriu que os interessados já comecem a se estruturar. 33 
Para o item 4 da pauta, criação do programa de educação ambiental, o Secretário Executivo informou 34 
que estão sendo desenvolvidos, pelas Câmaras Técnicas, os critérios para realização do mesmo e 35 
solicitou que o Diretor Geral comentasse a respeito deste projeto. Décio Tubbs, informou que já existe 36 
uma resolução que orienta como deve ser a apresentação destes programas ambientais e orientou as 37 
instituições a começarem a se organizar, pois, provavelmente a partir de julho será liberado o edital para 38 
contratação desses programas, e informou que as resoluções 23 e 24 estarão disponíveis nos sites do 39 
Comitê Guandu e da Agevap. Serão determinados todos os critérios e documentação necessária para 40 
inscrição levantados pelas Câmaras e Plenário, e os critérios administrativos e legais levantados pela 41 
Agevap. Para o item 5 da pauta, PRODES 2011, o Secretário Executivo lembrou da abertura do edital 42 
do programa disponível para a Bacia do Guandu e o encerramento das inscrições em 27 de maio. O 43 
mesmo apresentou o fluxograma do PRODES 2011, e sugeriu que os municípios que não estão 44 
preparados para apresentar projetos este ano, se preparem para o próximo ano, disse que o Comitê está à 45 
disposição para auxiliar nos passos necessários para participação no projeto. Informou que o material 46 
está no site da ANA e do Comitê Guandu. O Secretário Executivo passou a palavra ao Inea para 47 
apresentação do ítem 6 da pauta, Projetos em saneamento aprovadas pelo Comitê Guandu. Glaucia 48 
Sampaio iniciou a apresentação falando do primeiro tema a respeito dos planos municipais de 49 
saneamento contemplando os municípios de Itaguaí, Japeri, Mangaratiba, Nova Iguaçu, Paracambi, 50 
Queimados e Seropédica que foi aprovado na Resolução 48, o Termo de Referência já está finalizado e 51 
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a contratação de empresa de consultoria também está sendo finalizada, e será um modelo padrão para 52 
todo o Estado porém, respeitando a especificidade de cada Região Hidrográfica. Informou que até 53 
segunda-feira, 16.05.11, o Inea encaminhará toda a documentação ao Comitê Guandu para 54 
disponibilizar a todos. Em torno de 90 dias será concluído e lançado o edital para o projeto. O Secretário 55 
Executivo informou que a idéia deste projeto é fazer a integração das alternativas que estão em 56 
andamento, o edital fará uma estrutura de cada situação específica para coleta e tratamento e destino 57 
adequado. Não se está contratando neste momento nenhuma obra para executar e sim fazer uma 58 
avaliação de todo o panorama inclusive dos projetos já desenvolvidos pelas Prefeituras, pela Funasa, e 59 
que a própria empresa incluirá no processo de projeto se o que existe conseguirá comportar o sistema 60 
como um todo ou ser agregado. O Sr. Antonio de Oliveira ressaltou a gravidade do problema de 61 
saneamento em Seropédica e questionou sobre as ações para sanar o problema. O Diretor Geral do 62 
Comitê Guandu explicou que existem pequenas ações previstas, mas que devido à troca de prefeitos no 63 
Município a fase de documentação ficou parada, e o Inea aguarda o envio dos mesmos. Informou que a 64 
Cedae possui um projeto de esgotamento sanitário que beneficia Itaguaí, Seropédica e UFRRJ.  O 65 
Secretário Executivo passou a palavra à Rosa Formiga (Inea), para falar do ítem 7 da pauta, Plano de 66 
Desenvolvimento da Baía de Sepetiba. A mesma informou que foi iniciado no início de 2011 o Plano de 67 
Desenvolvimento Sustentável da Baía de Sepetiba, este é um estudo ambiental sistêmico com 68 
financiamento do “Banco Inter Americano de Desenvolvimento”, com licitação executada pelo banco, e 69 
a empresa vencedora foi a “COBRAPE”, uma empresa japonesa, e este estudo deverá ser concluído até 70 
o início do ano que vem. Serão analisados questões relacionadas ao ar, dragagens, e uma série de ações 71 
de monitoramento que precisam de uma visão mais sistêmica e integrada na própria Baía, os conflitos 72 
em relação aos pescadores e toda uma série de questões ambientais que serão levantadas e isto irá se 73 
traduzir como subsídio para os planos diretores municipais, e o Inea conta com o acompanhamento do 74 
Comitê Guandu. Existe um Comitê de Acompanhamento, que trata-se de um grupo menor, um grupo 75 
deliberativo dos produtos deste estudo e que possui uma vaga para o Comitê Guandu, e Rosa Formiga 76 
deixou à disposição do Diretor Geral esta vaga em aberto para definir o membro representante. A 77 
mesma informou que a empresa virá ao Comitê para apresentar suas propostas e os resultados que serão 78 
entregues do diagnóstico do mês de junho, e que fica à disposição do Comitê agendar uma data, em 79 
junho, para discutir os detalhes, tirar dúvidas e conhecer o conteúdo e a proposta deste plano de 80 
desenvolvimento sustentável da Baía de Sepetiba. Além disso, já ocorrerá a 1ª Consulta Pública na 81 
UFRRJ, no dia 21 de junho de 2011, no auditório Hilton Salles. Rosa Formiga (Inea) sugeriu que o 82 
Comitê discuta o assunto numa reunião antes da Consulta Pública para levar um relatório preliminar ou 83 
definitivo mais consolidado dependendo da data. A mesma entregou um DVD com a cópia do plano de 84 
trabalho e o 1º relatório de acompanhamento referente a este projeto. O Diretor Executivo, Decio Tubbs, 85 
propôs disponibilizar o material referente a este projeto no site do Comitê. E Rosa Formiga informou 86 
que haverá um site específico para o mesmo com todos os documentos. Decio Tubbs, até uma semana 87 
antes da Consulta Pública, fazer uma reunião como se fosse uma câmara técnica para discutir o assunto, 88 
na sala do Comitê Guandu. O Secretário Executivo, Julio Cesar, propôs fazer uma apresentação na 89 
reunião da CTEP, para tratar de forma mais técnica sobre o assunto. Rosa Formiga (Inea) que a empresa 90 
vencedora da licitação é de Curitiba e que para solicitar a apresentação, faz-se necessário enviar um 91 
ofício com antecedência. O Secretário Executivo prosseguiu com os assuntos da pauta. Para o item 8, 92 
foi colocada em votação a Construção da sede do Comitê Guandu. O Diretor Geral explicou como será a 93 
estrutura da sede, com salas para o Inea, Comitê, APA, auditório, e que será uma construção com uma 94 
concepção ambiental, e que será utilizado um recurso do Comitê que está com o INEA, a extinta 95 
SERLA, no valor de R$ 1.905.763,64 (um milhão, novecentos e cinco mil, setecentos e sessenta e três 96 
reais e sessenta e quatro centavos). Ninguém se opôs à proposta de criação do projeto para construir a 97 
sede. Para o item 9 da pauta, o Diretor Geral comentou sobre o programa PSA (Pagamento por Serviços 98 
Ambientais), informando da reunião que ocorreu na parte da manhã, no Comitê, com as Prefeituras da 99 
Bacia do Guandu. Informou ainda que na próxima Reunião Ordinária, levará ao Plenário uma minuta de 100 
Resolução destinando recursos, que estavam parados desde 2009, para o programa. O programa foi 101 
ampliado para todos os municípios da Bacia, e o objetivo é que este programa funcione de forma 102 
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contínua. Fátima Casarin (SEA) solicitou que membros da UGP sejam convidados para as reuniões das 103 
Câmaras Técnicas que tratarem deste assunto. Para o ítem 10, o Secretário Executivo apresentou a 104 
Resolução 61, que trata da criação da Câmara Técnica Temporária do Aquífero Piranema (CTAP), e que 105 
foi aprovada pelo Plenário. O Secretário Executivo convidou os membros da CTAP para a apresentação 106 
do relatório sobre a visita técnica ao CTR Santa Rosa. O mesmo pediu desculpas por não ter 107 
disponibilizado o material a tempo aos membros e ressaltou o apoio da UFRRJ em disponibilizar o 108 
transporte aos membros no dia da visita. O Coordenador da CTAP, Cícero Pimenteira, iniciou a 109 
apresentação convidando Adacto Otoni (CREA-RJ) para esclarecer alguns pontos, e informou que 110 
disponibilizará o material ao Comitê. A apresentação levantou possíveis indícios de irregularidades do 111 
CTR, o que foi apresentado através de fotos do local e estudos de professores sobre o assunto. Os 112 
membros da CTAP questionaram a não participação e a falta de respostas por parte do INEA, e 113 
solicitam que sejam disponibilizados ao Comitê, pelo INEA e pela SERBE (Saneamento e Energia 114 
Renovável do Brasil S.A), maiores esclarecimentos sobre o empreendimento. Adacto Otoni (CREA-RJ) 115 
solicitou nova visita ao CTR com a presença do INEA. Rosa Formiga (INEA) começou seu discurso 116 
ressaltando sua indignação com um fato ocorrido contra uma técnica e um estagiário do INEA, que 117 
segundo ela, foram tratados com tom de agressividade durante reunião da CTAP, e solicitou constar este 118 
fato em ata. Ressaltou o apoio do Estado na criação desta Câmara Técnica, mas que o Inea não 119 
participará deste tipo de ambiente. O Coordenador da CTAP, Cícero Pimenteira, respondeu às críticas e 120 
devido ao tumulto, o Secretário Executivo, solicitou que se retornasse à apresentação do relatório 121 
ressaltou que o Comitê recebeu apenas a apresentação, mas, que é necessário que a CTAP elabore o 122 
relatório oficial. O Coordenador da CTAP continuou a apresentação. A apresentação encerrou-se. 123 
Gláucia Sampaio pediu a palavra. Iniciou seu discurso protestando o ocorrido com o estagiário do Inea 124 
na reunião da CTAP de 06.05.2011 e solicitou que o Coordenador da CTAP pedisse desculpas perante a 125 
Plenária ao estagiário, e pediu que este fato constasse em ata. O Coordenador da CTAP, Cícero 126 
Pimenteira, recusou-se em atender ao solicitado, ressaltando que como professor está tentando preservar 127 
a imagem do estagiário que é aluno da UFRRJ. Ressaltou que o aluno está sendo exposto e que o Inea 128 
não está o supervisionando como deveria, e pediu que isto constasse em ata. O Secretário Executivo, 129 
Julio Cesar, solicitou que quando os Coordenadores de Câmaras Técnicas estiverem diante de situações 130 
de que não tenham autonomia para resolver, levar o assunto ao Secretário Executivo do Comitê 131 
ressaltando a existência do mesmo dentro do Comitê. Ademar Quintella (Prefeitura de Seropédica) 132 
ressaltou a importância do CTR ser abordado no Comitê. Cobrou do Inea a posição colocada pelo Sr. 133 
Subsecretário Estadual do Ambiente, Luiz Firmino, e da Sra. Vice-Presidente do Inea, Denise Rambaldi 134 
referente ao que. O mesmo afirmou que Luiz Firmino colocou, na 1ª Reunião Ordinária, que somenete 135 
liberaria a LO depois que passasse por essa Câmara Técnica e que Denise Rambaldi disse que seria 136 
procedimento do INEA esperar para a liberação da LO (Licença de Operação). Ademar Quintella 137 
(Prefeitura de Seropédica) informou que o INEA nunca respondeu às questões da Prefeitura de 138 
Seropédica sobre o empreendimento CTR Santa Rosa. Questionou o fato de o monitoramento do CTR 139 
estar programado para funcionar a partir da utilização de 47 hectares, porém, o Inea liberou o 140 
funcionamento de 25 hectares, ou seja, sem o funcionamento do monitoramento do aterro. Rosa 141 
Formiga (Inea) esclareceu que Luiz Firmino (SEA) não se comprometeu com a questão da licença, mas 142 
que a SEA e o Inea estavam à disposição para auxiliar na criação da Câmara Técnica para tratar do 143 
Aquífero Piranema. Disse ainda, que Denise Rambaldi se comprometeu de forma equivocada. Rosa 144 
Formiga trouxe uma carta de Luiz Firmino respondendo ao equívoco. E reafirmou que, se houver 145 
ambiente de civilidade e respeito, o Inea participará dos trabalhos da CTAP. A Professora Ana Cristina 146 
(UFRRJ) informou a posição favorável da universidade pelo fechamento do CTR. Sabina Campagnani 147 
(Furnas) informou que o CTR não oferece riscos às torres de transmissão de furnas quanto à distância, 148 
porém, as aves que o CTR pode atrair para o local, podem sim interferir. E disse que a respeito do 149 
processo de licenciamento, não viu se foi consultado se houve o PBA (Plano Básico Ambiental) onde o 150 
empreendedor apresenta planos que possam minimizar ou, de certa forma, compensar o impacto 151 
ambiental. Maria José, vereadora de Seropédica, expressou sua indignação pela manobra utilizada para a 152 
implantação do CTR, informando que leis municipais foram alteradas para que fosse possível tal 153 
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acontecimento. Nelson Reis (OMA-Brasil) ressaltou a importância dos trabalhos da CTAP e informou 154 
que é a Câmara Técnica que mais se reuniu este ano no Comitê. Disse ainda que há muita dificuldade de 155 
acesso aos documentos gerando uma nebulosidade, e expressou sua tristeza quanto aos fatos. Disse 156 
ainda que estava certo de que foi afirmado e reforçado o compromisso do SEA e do Inea quanto à 157 
liberação da LO (Licença de Operação) ao CTR, e que este compromisso está registrado em ata. O 158 
Secretário Executivo ressaltou que a ata da reunião é aprovada após avaliação de todos os membros do 159 
Plenário. Nelson Reis solicitou à Secretaria Executiva o arquivamento de todas as gravações de voz 160 
como documento para consulta. O Diretor Geral do Comitê, Decio Tubbs, informou que o Comitê já 161 
encaminhou oito (8) ofícios ao Dilam, que não se trata da mesma diretoria de Rosa Formiga. E ressaltou 162 
que a Câmara Técnica é do Aquífero Piranema e que o CTR é um potencial sim, porém, há outras 163 
atividades que precisam ser analisadas. O Secretário Executivo solicitou que os demais assuntos da 164 
pauta sejam transferidos para a próxima reunião. Todos concordaram.  Nelson Reis solicitou a 165 
oficialização da CTAP (Câmara Técnica Temporária Aquífero Piranema). O Secretário Executivo 166 
ressaltou que a CTAP já foi aprovada. Tiago Cardoso (aluno da UFRRJ e estagiário do Inea) afirmou 167 
que estava presente na reunião da CTAP como aluno da universidade, e que se sente constrangido pelo 168 
ocorrido. Solicitou constar em ata que foi desrespeitado pelo Coordenador da CTAP, Cícero Pimenteira, 169 
e que foi chamado de traidor em frente de outros alunos. O Coordenador da CTAP convidou o Inea a 170 
acompanhar a CTAP nos próximos trabalhos e que o Professor Decio Tubbs apresente seus estudos na 171 
próxima Plenária. O Secretário Executivo, Julio Cesar, solicitou que se oficialize o relatório da CTAP. 172 
O Coordenador da CTAP informou que o relatório ainda será discutido na CTAP para elaboração final. 173 
Rosa Formiga (Inea) afirmou que o Inea deve assumir seus atos e que, se for comprovado 174 
irregularidades no empreendimento, tomará ações drásticas. Reafirmou que o Inea deve e irá assumir 175 
todas as conseqüências. Que todos os documentos devem ser encaminhados e as decisões tomadas. O 176 
Inea está pronto para assumir. Rosa Formiga está como interface entre o Comitê e o Inea e exige 177 
respeito e civilidade nos tratos. O Secretário Executivo do Comitê leu a carta do Sr. Luiz Firmino onde 178 
explicava o equívoco mencionado anteriormente, conforme linhas 132 à 137 desta ata, sobre a liberação 179 
da LO ao CTR. Na carta, Luiz Firmino disse que em nenhum momento a SEA se colocou à disposição 180 
em virtude/relação à LO e sim ao apoio à criação de uma comissão de trabalho em favor ao aqüífero 181 
Piranema. Segue a listagem de encaminhamentos: 1- Alterar a minuta da Ata da 1ª Reunião 182 
Extraordinária do Plenário de 30.03.2011; 2- Disponibilizar a Resolução 13 do INEA no site do 183 
Comitê; 3- Disponibilizar o PRODES no site do Comitê; 4- Disponibilizar para consulta o 184 
Termo de Referência do Plano de Saneamento (Inea enviará ao Comitê); 5- Disponibilizar o 185 
material da Consulta Pública (de 21.06.11) no site do Comitê; 6- Preparar minuta de Resolução 186 
sobre o PSA para aprovação na próxima Plenária; 7- Fátima Casarin solicitou convidar a UGP 187 
para as reuniões de Câmaras Técnicas que tratarão do PSA; 8- O Secretário Executivo solicitou 188 
que os demais itens da Pauta sejam transferidos para próxima Plenária, conforme seguem: 10. 189 
Apresentação da Resolução 61 “Dispõe sobre a criação da Câmara Técnica Temporária 190 
Aquífero Piranema”; 11. Apresentação da Resolução 62 “Dispõe, ad referendum, sobre a 191 
obra de Proteção da Tomada D’água da CEDAE no rio Guandu”; 12. Lançamento do 192 
Seminário “10 anos de criação do Comitê Guandu”; 13. Apresentação Instituto Terra – dados 193 
sobre o PSA. O Secretário Executivo agradeceu a presença de todos, questionou se alguém teria algo a 194 
acrescentar e não havendo, encerrou a reunião às 17h09min.  195 
 196 

_________________________                         ______________________________ 197 

Decio Tubbs Filho (UFRRJ)                             Julio Cesar Oliveira Antunes (Cedae) 198 

          Diretor Geral                                                       Secretário Executivo 199 

MEMBROS:  200 
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Representando a Sociedade Civil – Decio Tubbs Filho (UFRRJ), Diretor Geral do Comitê Guandu; 201 
Daniel Shimada Brotto (UVA); Márcia Marques (FAMERJ); Gilberto de Souza Pereira (Instituto Terra 202 
Ambiental); Jaime Bastos Neto (Instituto Ipanema); Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMABRASIL); 203 
Frederico Menezes Coelho (ABES); Vera Lúcia Agarez (CRBio2); Gilson Freire (SINTSAMA); 204 
Representando os usuários – Julio Cesar Oliveira Antunes (CEDAE), Secretário Executivo do Comitê 205 
Guandu; Dener Lemes ( PETROBRAS/REDUC); Edson Mendonça (Prefeitura Rio - Rioaguas); Marco 206 
Antonio Xavier (KNAUF); Abílio Souza Faia (FCC); Rafael Costa de Oliveira (GERDAU-COSIGUA); 207 
Adalésio Vieira Guimarães (LIGHT Energia); José Luiz Governo de Souza (THYSSENKRUPP-CSA); 208 
Pedro Brum (Associação Pequenos Produtores de Vera Cruz); Clara Manzano (SFE); Sabina 209 
Campagnani (FURNAS); Rubens Floriano Teixeira (SIMARJ);  210 
Representando o Governo Municipal – Edivane Castilho (Prefeitura Municipal de Piraí); Ellen 211 
Bragança (Prefeitura de Itaguaí); José Anunciação Gonçalves (Prefeitura Municipal de Queimados); 212 
Michelle F. dos Santos Oliveira (Prefeitura de Japeri); Madalena Sofia Ávila Cardoso de Oliveira 213 
(Prefeitura Municipal de Barra do Piraí); Elaine Gonçalves Arruda (Prefeitura Municipal de Paracambi); 214 
Ademar Quintella (Prefeitura de Seropédica);  215 
Representando o Governo do Estado – Fátima de Lourdes Casarin (SEA); Rosa Formiga (INEA); 216 
Sebastiana Cesario (INEA); Hernani Henrique Ramirez Nunes (DRM-RJ). 217 
  218 
CONVIDADOS – Antonella Maiello (UFRJ); Antonio Oliveira; Patrícia Vasconcellos (Instituto 219 
Ipanema); Humberto Saito (Instituto 5º Elemento); Cesar Seleri (CEDAE); Tathiana Gama (Jornal 220 
Atual); William Weber; Ricardo Nogueira (SEMAMA); Tatiana Mattos (Rio-Aguas); Cleber Vinicius 221 
(DCE-UFRRJ); Claudia Graça (INEA); Fernando Torga (AGEVAP); Daniel Lemos (Câmara 222 
Vereadores Seropédica); Cidiclei de Sá (Câmara Vereadores Seropédica); Hendrik Mansur (AGEVAP); 223 
Cícero Pimenteira (UFRRJ); Rodrigo Alves (SMA); Renata Correa (SEMADES); Alex Bonfim 224 
(SEMADES); Adacto Ottoni (CREA-RJ); Jorge Nascimento (Light); Ana Cristina Santos (UFRRJ); 225 
Tiago Cardoso (UFRRJ); Tito Luiz (INEA); Wendell Souza (Pref. Seropédica); Gláucia Sampaio 226 
(INEA); Valtinho (Câmara Vereadores Seropédica); Maria Lúcia Santos (FRAMS-Mega Limp); Luiz 227 
Silva (Forum Ecossocial da Baixada); Celso de Oliveira (Prefeit. Mendes); Jaciara Freitas (Prefeit. 228 
Mendes); Luciana Moreira (KNAUF); Fernando Antunes (GAE); Leandro Guimarães (Pref. Barra do 229 
Piraí); Thais Barbieri (RJ Refrescos); Cláudio de Paula (AMOBBE); Davi Teixeira (UFRRJ); Darci 230 
Pereira (Sindicato dos Profissionais de Educação); Jussara Oliveira (AGEVAP). 231 


