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Ao décimo quinto dia de agosto de 2019, às 13h50, o Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios 1 
Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - Comitê Guandu-RJ, deu início à 3ª Reunião Ordinária 2 
Plenária do Comitê Guandu na Câmara de Vereadores de Seropédica/RJ, tendo como pauta os 3 
seguintes assuntos: 1- Abertura e leitura da pauta; 2- Leitura e aprovação da minuta de ata 4 
da reunião anterior (23.05.2019); 3- Preenchimento do Questionário de Avaliação – Meta 5 
do Contrato de Gestão; 4- Aprovação de preenchimento de vagas na composição da 6 
Plenária (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de 7 
Janeiro / P.M. Vassouras / AMBEV); 5- Aprovação da quantidade de membros para 8 
participação do ENCOB 2019 – 21 a 25 de outubro – Foz do Iguaçu; 6- Seleção de membro 9 
do segmento governo para composição do Grupo de Acompanhamento do Contrato de 10 
Gestão - GACG; 7- Aprovação da Resolução que “Dispõe sobre a criação e as diretrizes 11 
de funcionamento do Grupo de Trabalho do Regimento Interno - GTRI”; 8- Aprovação da 12 
Resolução que “Dispõe sobre a criação e as diretrizes de funcionamento do Grupo de 13 
Trabalho de Educação Ambiental (GTEA)”; 9- Aprovação da Resolução que “Dispõe sobre 14 
a ajuda de custo aos membros do Comitê Guandu”; 10- Apresentação da proposta para o 15 
Concurso de vídeo – O Fantástico Mundo da Água; 11- Informes sobre a participação e os 16 
encaminhamentos do GT Fundrhi; 12- Assuntos Gerais. O Diretor-Geral, Paulo de Tarso 17 
(FIRJAN), cumprimentou e agradeceu a presença de todos e em seguida deu início a reunião. 18 
ITEM 01 – Os itens de pauta foram aprovados pelos membros. ITEM 02 – Após perguntar a 19 
todos os presentes se haveria alguma contribuição a ser feita à ata da reunião anterior - sem 20 
contribuições - a ata foi aprovada. ITEM 03 – Lívia Soalheiro (SEAS) comentou que o 21 
questionário de avaliação da entidade delegatária foi enviado anteriormente aos membros via e-22 
mail e que havia uma versão impressa disponível nas pastas entregues durante esta reunião. 23 
Membros preencheram as fichas, que foram devolvidas ao fim desta reunião. ITEM 04 – Paulo 24 
de Tarso (FIRJAN) deu abertura a este item informando quais entidades registraram interesse 25 
em serem aprovadas para compor a plenária deste Comitê, são elas: Secretaria de Estado de 26 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio de Janeiro; Prefeitura Municipal de 27 
Vassouras e AmBev – Por unanimidade, as candidaturas foram aprovadas. Encaminhamento: 28 
Entrega do Termo de Posse para novos membros ingressantes na próxima reunião. ITEM 29 
05 – Lívia Soalheiro (SEAS) solicitou à Fátima Rocha (AGEVAP) para que ela apresentasse os 30 
critérios que foram utilizados para a definição de participantes em eventos passados e citou 31 
sobre o e-mail enviado aos membros para que os mesmos enviassem seu interesse em 32 
participar do evento com o apoio do Comitê, até o prazo de 29/08/2019. Fátima Rocha (AGEVAP) 33 
iniciou sua apresentação informando que a plenária precisaria aprovar a quantidade de membros 34 
que irão ao ENCOB 2019 e citou que a Secretaria Executiva fez um levantamento prévio de 35 
valores (custos) que poderia subsidiar esta decisão. José Governo (ABES) abriu sua fala dizendo 36 
que o mais importante não seria a quantidade de representantes, mas sim que tipo de 37 
contribuições relevantes que cada membro poderá trazer para o comitê e sugere a participação 38 
de 3 (três) membros. Hélio Vanderlei (P.M. Nova Iguaçu) disse ser necessário ter a coerência 39 
em entender qual o real objetivo de enviar membros do Comitê ao ENCOB, ressaltando a 40 
importância de analisar o custo-benefício das participações e com base no histórico, disse que 41 
apoia o mantenimento do apoio a ida de 9 (nove) membros ao evento. O mesmo complementa 42 
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a sua fala afirmando que o aprendizado obtido pelos representantes do Comitê no evento, deverá 43 
ser partilhado posteriormente com os demais membros como forma de multiplicar os 44 
conhecimentos. Por sua vez, Amisterdan Ribeiro (P.M. de Piraí), defende uma maior participação 45 
e representação do comitê no evento, destacando a importância dos representantes em assumir 46 
com o compromisso de cumprir e respeitar os horários de participação no evento, ao invés de 47 
aproveitarem da oportunidade para fazerem “turismo” nos horários destinados a agenda do 48 
evento. O mesmo também destacou que o Comitê Guandu seria um dos protagonistas deste 49 
evento e que os membros participantes, ao seu retorno, devem apresentar um relatório com os 50 
apontamentos, melhorias e seus respectivos pontos de vista sobre o evento. Ao final de sua fala 51 
o mesmo apoia a manutenção de 9 (nove) participantes. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) sugere 52 
que a plenária tenha uma proposta de nomes dos representantes do Comitê no evento e acredita 53 
que isso seria interessante sob o ponto de vista de poder melhor representar, debater e defender 54 
sobre o Comitê. Ao final da fala de José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu), Paulo de Tarso (FIRJAN) 55 
enfatizou que quem for representar o Comitê no evento tem que estar muito bem alinhado com 56 
esta plenária. Mayná Coutinho (CEDAE-Saneamento) sugere a realização de uma reunião 57 
prévia antes da ida dos representantes ao evento, para que haja um melhor alinhamento das 58 
representações. João Bosco (UEZO) diz concordar com a fala do Amisterdan Ribeiro (P.M. 59 
Piraí), opinando sobre a importância de se ter, por parte dos membros, um relatório muito bem 60 
feito e que seja posteriormente apresentado à plenária. E sugere que este tópico sirva de critério 61 
para os próximos eventos. Nelson Reis (APEDEMA) cita que o tema deste ano no ENCOB é 62 
uma referência (homenagem) a uma pessoa do Comitê, no caso o Sr. Amisterdan Ribeiro (P.M. 63 
Piraí) em razão do tema: “#Fala Comitê”. Cita também que teria a oportunidade de transmissão 64 
ao vivo do evento via Internet. O mesmo defende que se tenha o maior número possível de 65 
participantes, limitada as condições de recursos do Comitê Guandu. Por fim ressaltou a 66 
importância das três agendas ligadas as atividades do Comitê, são elas: a agenda técnica, a 67 
agenda política e a agenda social. Paulo de Tarso (FIRJAN) apresentou os valores estimados e 68 
levantados pela secretaria executiva quanto ao custo de envio dos participantes ao evento, 69 
considerando 10 (dez) membros – Valor estimado de cerca de R$ 39.590,00 (trinta e nove mil e 70 
quinhentos e noventa reais) – e comenta que na reunião de Diretoria serão discutidas as regras 71 
e condições para definição dos representantes com base nesse custeio. Cita também que está 72 
planejado haver stands do Comitê no evento. Lívia Soalheiro (SEAS) explicou qual a expectativa 73 
do Comitê em relação aos stands no evento e aos temas principais a serem expostos. Por fim, 74 
lembrou que o stand será único, mas compartilhado com outros comitês e concordou com o 75 
número de 10 (dez) membros participantes no evento. O Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) pôs 76 
em votação a decisão quanto ao número de 10 (dez) representantes do Comitê no evento 77 
(ENCOB 2019), e a plenária votou da seguinte forma: 17 (dezessete) votos a favor; 0 (zero) 78 
votos contra e 4 (quatro) abstenções. Assim, a proposta de 10 (dez) representantes no evento 79 
foi aprovada. Ao final da votação, Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí), questionou sobre a 80 
permanência das regras para escolha dos membros, conforme é feito atualmente e Paulo de 81 
Tarso (FIRJAN), afirma serem as mesmas regras atuais até o momento. Janaína Vettorazzi (CK 82 
Energia) citou que o valor per capita atribuído aos custos de viagem e diárias (cerca de R$ 83 
4.000,00 por membro) seria muito dinheiro. Nelson Reis (APEDEMA) citou da época em que 84 
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ainda era estudante seus custos de participações foram reduzidos com pagamentos de 85 
inscrições, no caso do ENCOB e outros eventos ser possível avaliar o apoio a membros do 86 
Comitê em parte dos custos. ITEM 06 – Lívia Soalheiro (SEAS) informou sobre a vaga de 87 
membro do segmento do governo que consta como em aberta e que foi enviado um e-mail 88 
convite aos membros. O retorno foi de apenas 1 (uma) indicação – Uiara Martins (CREA-RJ) 89 
que teve a sua intenção aceita pela plenária. Nelson Reis (APEDEMA) comentou sobre as 90 
mudanças previstas para as metas dos Contratos de Gestão para o ano que vem. Luis 91 
Constantino (INEA) esclareceu que as metas serão revistas no novo termo aditivo dos Contratos 92 
de Gestão, e que metas focadas em resultados e implantações das ações estão sendo 93 
desenvolvidas em parcerias. ITEM 07 – Lívia Soalheiro (SEAS) fez a leitura da minuta do texto 94 
da Resolução. Julio Cesar Antunes (CEDAE-Abastecimento) disse sentir falta da participação 95 
dos membros da outra câmara no texto, haja vista que deveria se ter uma participação mais 96 
ampliada da Plenária, uma vez que membros de outra câmara também poderiam contribuir com 97 
o regimento. João Bosco (UEZO), Nelson Reis (APEDEMA), Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) e 98 
Julio Cesar Antunes (CEDAE-Abastecimento) contribuíram com algumas revisões ao texto. 99 
Markus Budzynkz (ADEFIMPA) citou que caberia uma reunião conjunta entre as câmaras, para 100 
que haja um maior alinhamento entre as contribuições antes da plenária. Edson Brasil 101 
(assessoria jurídica da AGEVAP) sugeriu uma proposta de forma de votação, pela Plenária, da 102 
reforma do Regimento Interno de forma a agilizar o processo de aprovação após as discussões 103 
e contribuições. Após a leitura do texto com as revisões, o Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) abriu 104 
a votação para o texto final e a resolução foi aprovada pela plenária de forma unânime. 105 
Encaminhamentos: Envio de e-mail de Chamamento da Composição do Grupo de 106 
Trabalho – GTRI (manifestação de interesse). ITEM 08 – Andreia Loureiro (P.M. Queimados) 107 
fez a leitura da minuta da resolução. Markus Budzynkz (ADEFIMPA) solicitou entendimento 108 
sobre o artigo 3°, se este seria permanente e sobre as reuniões. E foi esclarecido de que seria 109 
sim um grupo permanente. Sabina Campagnani (FURNAS) contribuiu com aspectos 110 
relacionados à substituição de membros em caso de saída de algum membro. José Governo 111 
(ABES) e Julio Cesar Antunes (CEDAE-Abastecimento) citaram que a palavra “permanente” 112 
deveria sair da resolução, caso contrário, a criação deste GT caracterizaria a construção de uma 113 
nova câmara técnica ao invés de algo temporário. Nelson Reis (APEDEMA) opinou a favor da 114 
criação de uma câmara técnica de educação ambiental, haja vista a importância futura do tema. 115 
Após algumas contribuições, o Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) abriu a votação para o texto 116 
final da minuta da resolução, e por unanimidade a resolução foi aprovada pela plenária. ITEM 117 
09 – O Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) deu início ao item. Livia Soalheiro (SEAS) fez a leitura 118 
da minuta da resolução. Markus Budzynkz (ADEFIMPA) perguntou sobre qual seria o endereço 119 
de referência a ser utilizado para dotação do valor da diária e foi informado de que seria o 120 
endereço da instituição-membro. Nelson Reis (APEDEMA) citou que o conselho gestor da APA 121 
possui membros do Comitê Guandu e que seria interessante a plenária discutir uma forma de 122 
atribuir ajuda de custos para os representantes. O mesmo também questionou sobre a ajuda de 123 
custos em atividades e eventos que hoje ele participa, mas que não há meios de subsidio. Hélio 124 
Vanderlei (P.M. Nova Iguaçu) ressaltou que não se pode misturar as 125 
participações/representações das instituições, ao falar sobre as instituições que participam de 126 
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várias representações distintas, afim de que se evite a “profissionalização” de representações. 127 
José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) falou sobre alguns casos em que se deve ter cuidado até onde 128 
vai a representação do comitê com interesses paralelos não relacionados ao mesmo frente a 129 
outras instituições. Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí) citou o voluntariado nos recursos hídricos e 130 
que esta reformulação de ajuda de custo tem que se levar em conta as questões de crise 131 
econômica que está ocorrendo. Por fim, sugeriu que se abra a ajuda de custo para os outros 132 
dois setores e que os representantes municipais tenham um ofício de sua prefeitura para que 133 
haja legalidade, o mesmo também defende a ajuda de custos apenas para os titulares e não 134 
para os suplentes. José Governo (ABES) falou sobre a compensação a título de motivação dos 135 
membros para participarem dos eventos. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) citou que sobre a 136 
igualdade de todos perante a lei, que o momento seria de fomentar a formação de quadros para 137 
a plenária e devido ao pouco impacto desta resolução em termos de números (custos), não 138 
caberiam tantas discussões. Livia Soalheiro (SEAS) então pediu que a Secretaria Executiva 139 
expusesse a apresentação sobre os impactos. E com base na resolução n° 126/2016 foram 140 
apresentadas as 3 (três) estimativas de gastos anuais, conforme a seguir: a primeira, 141 
considerando o cenário atual, atribuindo R$ 60,00 (sessenta reais) por diária / por membro, ficou 142 
em R$ 7.440,00 (sete mil quatrocentos e quarenta reais) por ano; a segunda, considerando a 143 
proposta de mudança da diária para um valor médio de R$ 90,00 (noventa reais) por diária / por 144 
membro, o valor ficou estimado em R$ 40.680,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais) por 145 
ano,e por fim, a terceira e última, considerando a tabela de quilometragem versus valor da diária, 146 
tomando-se como base as distancias entre as sedes das instituições-membro em relação a Sede 147 
do Comitê Guandu, da seguinte forma (Até 20km de distância, diária de R$ 60,00 por dia. / Entre 148 
20km e 50km, diária de R$ 90,00 por dia / Acima de 50km, diária de R$ 120,00 por dia.), sendo 149 
assim o valor anual estimado ficou em R$ 45.708,00 (quarenta e cinco mil e setecentos e oito 150 
reais) – Nota: na primeira proposta foram considerados os membros da sociedade civil, os 151 
titulares e desconsiderados os grupos de trabalho; na segunda proposta foram considerados 152 
todos os segmentos, titulares e suplentes, desconsiderando os grupos de trabalho; na terceira 153 
proposta foram considerados todos os segmentos, titulares e suplentes, desconsiderando os 154 
grupos de trabalho. Em complemento, foram mostrados também a dotação orçamentária 155 
correspondente a estes gastos. Em seguida, Fátima Rocha (AGEVAP) explicou quais e como os 156 
valores saem da linha orçamentária da diretoria colegiada. Edson Brasil (assessoria jurídica da 157 
AGEVAP) citou que apesar das intenções sociais e de formação de novos quadros, há uma 158 
atenção dada pelo TCU - Tribunal de Contas da União, MP - Ministério Público e demais órgãos 159 
de controle, a respeito ao que se refere ao apoio aos suplentes. O mesmo complementou a sua 160 
fala informando, que infelizmente, por mais que hajam algumas considerações positivas a 161 
respeito das participações dos suplentes na plenária, como por exemplo, o engrandecimento 162 
dos debates e as formações de novas lideranças, estes órgãos definem que suplentes somente 163 
podem receber ajudas de custos quando estiverem no exercício da titularidade, pois tratam-se 164 
de questões de deliberação, por razões ligadas ao uso de verba pública. Ariani Pontes (FAMEJA) 165 
argumentou em defesa do apoio aos suplentes, uma vez que os mesmos precisam estar 166 
presentes aos eventos para se iterarem dos assuntos que sãos tratados, seja com a presença 167 
dos titulares ou não. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) questionou o posicionamento do Sr. Edson 168 
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Brasil (assessoria jurídica da AGEVAP) a respeito de sua fala anterior, e que, entretanto, o 169 
mesmo deveria ter demonstrado um parecer jurídico para justificar o seu posicionamento. 170 
Mediante a ausência de apresentação prévia deste parecer, o mesmo solicitou a retirada do item 171 
de pauta, pedindo vista conforme o Artigo 17 do Regimento Interno. Em seguida, Edson Brasil 172 
(assessoria jurídica da AGEVAP) esclareceu com base no Regimento Interno que a decisão de 173 
acatar ou não o pedido de vista cabe a plenária, mediante a votação. Após uma breve leitura do 174 
Artigo 17 do Regimento Interno, o Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) pôs em votação nominal a 175 
solicitação a favor da solicitação do pedido de vista do Sr. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) ao 176 
parecer e retirada de pauta, e a plenária votou da seguinte forma: 9 (nove) votos a favor da vista; 177 
7 (sete) votos contra e 3 (três) abstenções. Assim, foi aprovado o pedido de vista. 178 
Encaminhamentos: Enviar o documento que dá o parecer legal sobre o não subsidio 179 
(inclusão) dos suplentes (Jurídico AGEVAP / Secretaria Executiva) – para análise do 180 
solicitante por 15 dias. Markus Budzynkz (ADEFIMPA) chamou a atenção sobre o aspecto 181 
negativo que ocorre em razão do esvaziamento de participação de membros durante as 182 
plenárias (saída durante a reunião) e da atenção dos membros durante o momento de decisão 183 
das votações. Por fim, o Diretor Geral Paulo de Tarso (FIRJAN), retirou este item de pauta. O 184 
mesmo deu o direito de fala para Amisterdan Ribeiro (P.M. Piraí), que ressaltou a perda que 185 
seria deixar de lado este item, uma vez que a plenária vem discutindo há tempos este tema. 186 
Hélio Vanderlei (P.M. Nova Iguaçu) referendou sobre o estabelecimento do tempo a metodologia 187 
de gestão sobre as plenárias para que se haja produtividade. Sobre a participação dos suplentes 188 
e titulares comentou sobre a coerência que deve haver diante aos anos de experiência do comitê 189 
para estar discutindo temas como este em relação ao valor, pedindo amadurecimento, 190 
coordenação e articulação para condução destes temas, de forma a prevalecer os interesses do 191 
coletivo. ITEM 10 – Antonio Mendes (AGEVAP) cumprimentou a todos e deu início a 192 
apresentação do projeto Cine Guandu, o mesmo citou que o público alvo deste concurso são os 193 
estudantes universitários e do ensino médio (de instituições públicas e privadas) e que o objetivo 194 
do projeto é a mobilização e educação ambiental. Explicou sobre a cessão de direitos sobre os 195 
vídeos submetidos, os temas a serem abordados, o cronograma, critérios de avaliação, modo 196 
de votação, proposta de cerimônia e por fim, as premiações a serem entregues aos vencedores 197 
– segundo Resolução INEA n° 167 de 26 de dezembro de 2018 que regulamenta os bens que 198 
podem ser doados nestes casos. Não houve intervenção negativa quanto ao andamento da 199 
ação. ITEM 11 – O Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) fez a abertura do item e deu o direito de 200 
fala para Nelson Reis (APEDEMA), que primeiramente esclareceu a todos o que é o GT 201 
FUNDRHI e sobre o retorno de recursos arrestados para os comitês. Explicou também que um 202 
dos pré-requisitos para o recebimento dos recursos é a necessidade de se ter projetos pré-203 
aprovados, e que isto tem sido conseguido. Citou que todos os processos ligados a este tema 204 
serão apresentados no ENCOB sob a forma de vídeo. ITEM 12 – Nelson Reis (APEDEMA) 205 
comentou sobre as datas de realização do Seminário de Integração de Membros, cuja a proposta 206 
da diretoria colegiada é de se realizar o evento em dois dias, entre os dias 10 e 11 de outubro 207 
de 2019, buscando uma integração maior de acordo com a agenda social do Comitê. Não houve 208 
intervenção negativa quanto à proposta. Encaminhamentos: Enviar aos membros o informe 209 
sobre as datas de realização do Seminário de Integração. Nelson Reis (APEDEMA) pediu 210 
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desculpas a todos sobre a sua exaltação na Plenária anterior e pela não citação do termo “quase” 211 
feita por ele durante o ECOB de Teresópolis a respeito do trabalho da Aníria Santos (Inst. 212 
Ambiental Conservacionista 5° Elemento) que em sua pesquisa fez avaliações sobre o 213 
conhecimento dos pesquisados sobre o Comitê Guandu, em que a Secretária de Meio Ambiente 214 
do município de Paracambi se sensibilizou contra o que foi dito por ele, e que mediante a isso, 215 
o mesmo pede desculpas em plenária, e disse que também o fez por escrito à reclamante. Logo 216 
depois informou sobre os recursos do Comitê e as transmissões ao vivo realizadas de eventos 217 
no qual ele participou, disponibilizadas na FanPage Rede Rio RJ. Comentou sobre o Fórum de 218 
Secretários realizado no município de Paracambi, em que o mesmo reforçou a importância da 219 
participação e o engajamento dos secretários para com o Comitê. Falou sobre a sua participação 220 
em uma reunião que tratou sobre os contratos de gestão, metas, indicadores e custeios das 221 
delegatárias. Nelson Reis (APEDEMA) continuou sua fala comentando sobre a reunião de 222 
formação do conselho gestor da APA Guandu e a reunião conjunta entre os membros das 223 
diretorias do Comitê Guandu e do Comitê Baía de Ilha Grande. O mesmo aproveitou a 224 
oportunidade para parabenizar Erleyvaldo Santos (AGEVAP) a respeito da criação do grupo de 225 
trabalho juventude, e que faz-se necessário a criação de uma resolução para esta proposta de 226 
grupo de trabalho. O mesmo finalizou a sua fala citando sobre a participação de Mauro Pereira, 227 
membro do Comitê, em uma agenda em São Paulo/SP falando sobre os ODS’s.  Lívia Soalheiro 228 
(SEAS) ao comentar sobre o PROTRATAR, teve sua fala interrompida pelo Sr. Hélio Vanderlei 229 
(P.M. Nova Iguaçu), em que o mesmo pediu para que este tema fosse discutido em uma reunião 230 
extraordinária, devido ser um  tema polêmico. Andreia Loureiro (P.M. Queimados) citou que em 231 
seu entendimento, este tema deveria ter sido considerado como um item de pauta para a reunião 232 
plenária. José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu) citou sobre a necessidade de estabelecimento de um 233 
fluxo transparente e explicativo para que se haja um amadurecimento a nível institucional. O 234 
assunto foi adiado para a próxima reunião extraordinária da Plenária. Markus Budzynkz 235 
(ADEFIMPA) convidou a todos para prestar ajuda voluntária no replantio de mudas nas 236 
propriedades que sofreram com as queimadas. Em sua fala, o Sr. Iran Borges (P.M. Rio Claro) 237 
reforçou que deve-se haver uma melhoria no diálogo, no amadurecimento e das relações para 238 
que se possam ser discutidos os assuntos da plenária. Por fim, após o posicionamento da 239 
plenária, por meio de votação a favor da postergação dos assuntos em aberto desta plenária 240 
para uma próxima reunião extraordinária, o Diretor Paulo de Tarso (FIRJAN) agradeceu a todos 241 
e encerrou a reunião às 17h17min. Eu, Marcelo Cruz, tomei a termo esta ata que segue assinada 242 
por: 243 

 
 

____________________________ 
Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN) 

Diretor Geral 

 
 

____________________________ 
Andreia Loureiro (P.M. Queimados) 

Diretora Executiva 
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Membros Presentes - Usuários: Julio César Oliveira Antunes (CEDAE-Abastecimento); Mayná 245 
Coutinho Morais (CEDAE-Saneamento);Renan representando Viviane Montebello Carvalhosa 246 
(NUCLEP); Paulo de Tarso de Lima Pimenta (FIRJAN); Diego Botelho Ruas (REDUC); Janaína 247 
Vettorazzi (CK Energia); Sabina Campagnani (Furnas). 248 
 249 
Membros Presentes - Sociedade Civil: João Bosco de Salles (UEZO); Carlos Eduardo Martins 250 
de Souza (FONASC.CBH); Karine Bueno Vargas (UFRRJ); Markus Stephan Wolfjdunkell 251 
Budzynkz (ADEFIMPA); Ariani Esteves Lopes Pontes (FAMEJA); Mauro André dos Santos 252 
Pereira (Defensores do Planeta); Nelson Rodrigues dos Reis Filho (APEDEMA); Márcia Souza 253 
de Alcântara (NEPP); Aníria Izabel dos Santos Barcia (Instituto Ambiental Conservacionista 5° 254 
Elemento); Vera de Fatima Martins (ACAMPAR-RJ); Marcelo Danilo da Silva (ANAGEA-RJ); 255 
José Luiz Governo (ABES-RJ); Jaime Henrique N. dos Santos (SINTSAMA-RJ); Luís Fernando 256 
P. Rodrigues (Entidade Ambientalista Onda Verde). 257 
 258 
Membros Presentes - Órgãos de Governo: Hélio Vanderlei Coelho Filho (P.M. Nova Iguaçu); 259 
Iran Borges representandoEvandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro); Andreia Loureiro (P.M. 260 
Queimados); Flávia Coutinho Guilherme (P.M. Seropédica); Paulo Garcia da Silva (P.M. Japeri); 261 
Amisterdan Ribeiro Cristo (P.M. Piraí); Zulmira Helena Fernandes Xavier Izolani (P.M. 262 
Paracambi); Raphael D’Avila de Oliveira dos Santos Nora (P.M. Engenheiro Paulo de Frontin); 263 
Mariluci Sudo Martelleto (PESAGRO); Luiz Constantinorepresentando Tatiane Araújo da Silva 264 
(INEA); Andrea Bambozzi Fernandes (FIPERJ); Livia Soalheiro e Romano (SEAS). 265 
 266 
Membros Ausentes - Usuários:Celso Rodrigues da Silva Junior (FCC); Mariana de Paula 267 
Silveira (Ternium); Sérgio Hiroshi Okasaki (APLIM); José Gomes Barbosa Junior (PCH Lajes); 268 
Camila Azevedo de Souza (Light); Reginaldo Lucio Gonzalez (SIMARJ). 269 
 270 
Membros Ausentes - Sociedade Civil:Franziska Huber (FAETERJ); Ícaro Moreno Junior 271 
(Fundação Educacional Severino Sombra); Wladimir Leandro Barbosa Loureiro (FAM-RIO); 272 
José Paulo Soares de Azevedo (OMA Brasil); José Miguel da Silva (Associação ECOCIDADE); 273 
Hendrik Lucchesi Mansur (TNC); Decio Tubbs Filho (ABAS-RJ); Amanda Moraes Lima (ITPA). 274 
 275 
Membros Ausentes - Órgãos de Governo:Monique de Oliveira Fontes (P.M. Itaguaí); Leonardo 276 
Gonçalves Machado (P.M. Mangaratiba); Leandro Pereira Tavares (P.M. Mendes); Leonardo da 277 
Costa Lopes (ITERJ); Uiara Martins de Carvalho (CREA-RJ); Luiz Fernando Duarte de Moraes 278 
(EMBRAPA). 279 
 280 
Convidados: Mario Porto (SINTSAMA); Eloísa dos S. Benazzi (SEMADES); Andreia Muniz Q. 281 
Cunha (SEMADES); Esdras da Silva (FAMEJA); Carlos Eduardo G. Gomes (STR); Yuri Santos 282 
(SEMADES); William Weber (Jornalista); Mario Luiz Dias Amaro (P.M. Piraí); Marco Aurelio Pires 283 
da Silva (P.M. Piraí); Fernando G. (P.M. Nova Iguaçu); José Arnaldo (P.M. Nova Iguaçu); Daiana 284 
dos Santos (SEMAMA); Edmir Amanajás Celestino (SEAPPA); Marcos Cotrim (PCRJ-Rio 285 
Águas); Laura C. Pantaleão (UFRRJ); DanyellyPaccelli Pereira (AmBev S.A.); Edson Brasil 286 
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(AGEVAP); Marcelo Medeiros (Queimados); S. da Silva (Queimados); Geraldo Rocha (Eng. 287 
Paulo de Frontin); Daniel A. (APA-Guandu); Clemio Sampaio (ADEFIMPA); André Marques 288 
(AGEVAP); Fátima Rocha (AGEVAP), Antonio Mendes (AGEVAP); Juliana Fernandes 289 
(AGEVAP); Nathalia Vilela (AGEVAP). 290 


