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ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-1 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 8 (oito) 2 

de dezembro de 2020, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença 3 

de trinta e quatro membros do Comitê Piabanha e dez convidados (conforme a relação de presença 4 

no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). 5 

Pauta/Discussão:  1. Exibição do vídeo em homenagem a José Carlos Porto e Paulo de Souza Leite: 6 

Erika Cortines comentou que no Parque Natural Montanhas de Teresópolis foi feito o plantio de duas 7 

mudas de jequitibás em homenagem a José Carlos Porto e Paulo Leite e, relatou a importância desses 8 

membros ao Comitê. 2. Aprovação da ata da 78ª Reunião Ordinária: A ata foi aprovada pela Plenária. 9 

3. Aprovação do calendário de reuniões plenárias 2021: Foi aprovado pela Plenária o calendário de 10 

reuniões ordinárias de 2021: 80ª - 23/02, 81ª - 20/04, 82ª - 15/06, 83ª - 17/08, 84ª - 19/10 e 85ª - 11 

14/12. 4. Apresentação do Programa Mananciais CEIVAP: Flavio Monteiro (AGEVAP) apresentou o 12 

Programa Mananciais do CEIVAP. Destacou que é um projeto integrado para a Bacia do Rio Paraíba do 13 

Sul, com o objetivo de fomentar uma agenda que atenda e integre todos os sete CBH’-s afluentes. A 14 

metodologia parte da definição uma área de atuação, partindo da área de abrangência ou da região 15 

hidrográfica do comitê, dividindo- a em sub-bacias, elenca-se uma ou mais áreas prioritárias e ocorre a 16 

seleção de uma microbacia específica para a implementação das ações. Destacou ainda que o 17 

programa visa de forma inclusiva e participativa envolver todos os atores locais da região a ser 18 

atendida. Em resumo, disse que se trata de um projeto de Plano de Bacia, aplicado a uma microbacia 19 

hidrográfica, o PRISMA - Projeto Participativo para Incremento dos Serviços Ambientais na Microbacia 20 

alvo. Esse projeto vai diagnosticar a microbacia e apontar dentro desse espaço territorial, a partir de 21 

suas lideranças, quais as intervenções que podem ser incentivadas com recursos destinados. O 22 

programa atuará nas etapas de projetos e obras que contemplam uma gama de oportunidades de 23 

melhorias na microbacia como registro e estruturação de RPPN, incentivo a agropecuária sustentável, 24 

recuperação de APP’-s em matas ciliares, drenagem de estradas rurais, saneamento básico da unidade 25 

familiar e da produção agropecuária etc.  A intenção do programa é aumentar o provisionamento de 26 

serviços ambientais na microbacia. O tempo de implantação do programa é de 15(quinze) anos, com a 27 

meta de concluir 21(vinte e um) PRISMAS em toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, ou seja- três para 28 

cada CBH afluente, o investimento de R$ 55 milhões de reais em obras, o que corresponde ao 29 

montante de R$ 2 milhões de reais em obras por PRISMA. Erika disse que a apresentação é um 30 

informe para a plenária ter conhecimento do programa, e que o CBH está buscando parcerias para 31 

implementar ações em áreas prioritárias, destacou a discussão será feita com profundidade na CT 32 
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Mananciais. José Paulo (COPPE/UFRJ) comentou que inicialmente o alinhamento do Programa será 33 

com o GT Plano de Bacia e Enquadramento e, posteriormente na CT Mananciais. Questionou quais são 34 

os valores correspondentes aos afluentes e ao CEIVAP na composição de investimento dos PRISMAS. 35 

Flávio respondeu que o panorama apresentado de investimento de R$ 55 milhões de reais é exclusivo 36 

do CEIVAP, mas o programa fomentará o investimento de contrapartida por parte dos CBH’-s 37 

afluentes. Julieta Paiva (Werner Tecidos) questionou se há previsão de quando será efetivada a 38 

escolha das microbacias prioritárias e se é possível acessar os documentos que possuem demais 39 

informações sobre o projeto. Flávio respondeu que o programa foi publicado pela deliberação nº276/- 40 

2019 do CEIVAP. Victor Montes (AGEVAP) disse que todas as informações sobre o Programa serão 41 

encaminhadas a todos os membros. Erika complementou que o CEIVAP possui critérios próprios de 42 

hierarquização de bacias e que o INEA produziu um relatório com informações sobre áreas prioritárias. 43 

Nelson Reis (OMA-BRASIL) comentou da importância de os CBH’-s serem protagonistas em demandar 44 

as prefeituras propostas de leis, decretos ou propostas de projetos de intervenção visando melhorias 45 

ambientais. 5. Estudo sobre as Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais – 46 

AIPM’s na RH-IV: Laís Costa (INEA) apresentou o estudo que é um desdobramento do programa Pacto 47 

pelas águas, coordenado pelo INEA que promove e apoia iniciativas para a proteção do meio 48 

ambiente, recursos hídricos de mananciais de abastecimento público. Disse que as unidades de 49 

planejamento consideradas são as AIPM’s - Áreas de Interesse para proteção e recuperação de 50 

mananciais – áreas a montante de captação para abastecimento, ou seja, áreas drenantes aos pontos 51 

de captação de mananciais no Estado do RJ. O estudo gerou um relatório enviado ao CBH, os dados 52 

utilizados foram atualizados, através da Nota técnica INEA/DIBAPE/GEGET nº 01/2020, verificando-se 53 

514 pontos de captação. Na RH-IV, foram identificadas 52 (AIPMs’-) captações de água para 54 

abastecimento público. O levantamento contemplou captações que abastecem tanto os distritos 55 

quanto as sedes municipais. O relatório foi dividido em diagnósticos das AIPMS, contemplando 56 

critérios quanto ao uso e cobertura do solo; áreas protegidas de UC’-s; situação fundiária (CAR) em 57 

percentuais de cadastro e configuração de propriedades com dados de 2020; áreas de APP’-s 58 

preservadas e degradadas; avaliação com base na relevância para o abastecimento público, sendo 59 

priorizadas aquelas que abastecem mais de 20 mil habitantes; aplicação de critérios como: priorização 60 

de áreas estratégicas para conservação dos solos e controle de erosão laminar; controle de poluição 61 

difusa e proteção de áreas de recarga; biodiversidade; viabilidade de mobilização dos proprietários 62 

rurais. E, um critério sinalizado pelo Comitê, o histórico de conflitos pelo uso da água. Foram 63 

apresentados mapas das áreas das AIPM’s- que variam de 20 mil a áreas superiores a 120 mil 64 
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hectares, a extensão de área é um critério de exigibilidade da captação para implantar projetos de 65 

recuperação de mananciais. Após o cruzamento dos dados de integração dos dados, o Sistema 66 

Municipal de Teresópolis – ETA rio Preto apresentou o melhor ponto de intervenção. O resultado 67 

constitui uma importante contribuição para subsidiar o planejamento e gestão de iniciativas e 68 

trabalhos técnicos relacionados a proteção de mananciais de abastecimento na RH-IV, seja pelo poder 69 

público, usuários de água, terceiro setor ou pela sociedade. Cabe ressaltar, que o estudo não se 70 

propõe a esgotar análises pertinentes para subsidiar políticas e programas de proteção e recuperação 71 

nas regiões hidrográficas. Recomenda-se, portanto, que atores regionais e locais desenvolvam, 72 

ampliem e complementem informações e mapeamentos adicionais, de acordo com as suas 73 

especificidades e necessidades. Erika comentou que as questões apresentadas estavam sendo 74 

discutidas no GE Rural - e o estudo irá contribuir para novas discussões também na CT Mananciais. 75 

Nelson perguntou como pode ser avaliada a existência de planos de manejos das UC’-s e como 76 

poderiam ser incorporados no estudo. Laís respondeu que não foram considerados os planos devido à 77 

dificuldade de acesso ou inexistência destes, mas que poderão ser incorporados na análise e, 78 

priorizadas as AIPM’s que estivessem dentro das UC’-s de uso sustentável ou zonas de amortecimento 79 

de UC’s de proteção integral. Erika perguntou se os dados como shapefiles estarão disponíveis no 80 

portal do GeoInea ou se haveria disponibilidade para que seja adicionado ao SIGA Web Piabanha. Laís 81 

respondeu que não, mas que disponibilizaria o conteúdo. 4. Resolução que dispõe sobre a criação da 82 

“Câmara Técnica Saneamento”: Erika disse que conforme encaminhamento do GT Saneamento e do 83 

Diretório Colegiado, foi elaborada a minuta de Resolução para criação da CT Saneamento Básico, no 84 

qual o GT atual passaria a ser uma Câmara Técnica. No caso de instituição de novas Câmaras Técnicas 85 

a sua constituição ocorrerá na reunião Plenária subsequente, em 2021, à sua criação. Até a 86 

constituição, o GT Saneamento permanece. José Paulo questionou qual a intenção da mudança de GT 87 

para CT. Erika respondeu que os GT’-s, de acordo com o novo Regimento Interno (RI) devem possuir 88 

prazo de duração estabelecido para conclusão de atividades, mas o GT compreende que as ações de 89 

saneamento são contínuas. Rafaela Facchetti (Transportes Única) disse que a minuta de resolução foi 90 

enviada para todos os membros para considerações. Acrescentou que a CT Saneamento pode 91 

trabalhar temas mais abrangentes, a longo prazo, com base nos eixos de saneamento básico e 92 

ambiental na RH-IV. Victor ressaltou que a minuta de resolução se encontra baseada nas novas regras 93 

do novo RI para as CT’-s. E, as alterações de uma resolução para outra são os considerandos e 94 

atribuições. A minuta de resolução foi aprovada pelos membros. 7. Resolução que dispõe sobre a 95 

alteração do nome e atribuições da “Câmara Técnica Institucional”, passando a se chamar “Câmara 96 
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Técnica Instrumentos de Gestão”: Erika comentou que a mudança é devido a criação das demais CT’-s, 97 

logo, a CT Institucional pode abranger temas mais específicos. Victor completou dizendo que 98 

anteriormente, o CBH possuía três câmaras técnicas e a CT Institucional foi a junção de duas destas 99 

atuando de forma única. Após a criação da CT Mananciais e CT Saneamento, não é necessária a 100 

recomposição, apenas suas atribuições e nome revisados, adequando-se para CTIG – Câmara Técnica 101 

Instrumentos de Gestão. E, que anteriormente a divisão foi aprovada, mas não documentada, logo, 102 

para seguir as atualizações como as demais instâncias, faz-se necessária uma resolução. José Paulo 103 

questionou se o GT Plano de Bacia e Enquadramento foi incorporado à CTIG. Victor respondeu que a 104 

princípio o GT PBE segue como GT de acompanhamento do Plano e o novo RI não cita nenhuma 105 

subordinação a demais instâncias, sendo criado pela Plenária e se reportando ao Diretório Colegiado. 106 

Erika completou que depois do Plano de Bacia concluído, o objetivo é que o acompanhamento desse 107 

seja feito pela CT Instrumentos de Gestão. A Resolução aprovada pelos membros. 8. 108 

Apresentação/aprovação da UERJ como membro suplente no Comitê Piabanha: Patrícia Drach (UERJ) 109 

disse que a UERJ possui no campus Petrópolis, o curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo que 110 

faz parte do ESDI/UERJ. E, que de acordo com o ciclo Ensino, Pesquisa e Extensão da instituição o 111 

campus possui diversos projetos voltados à fronteira urbano-rural, patrimônio e levantamento 112 

histórico, educação patrimonial, circuito turístico, especialização em gestão e restauração 113 

arquitetônica, preservação e gestão estratégica. Erika informou que a documentação da instituição foi 114 

enviada, avaliada e aprovada. E, que a mesma tem muito a agregar em projetos em prol das águas e 115 

ao Comitê. A Instituição foi aprovada como suplente da Sociedade Civil. 9. Composição da “Câmara 116 

Técnica Mananciais”: 9. Composição da “Câmara Técnica Mananciais”: Luís Eduardo (Prefeitura. de 117 

Paraíba do Sul) comentou que a intenção é manter a mesma composição do GT PSA, com vistas, à 118 

continuidade das discussões existentes e também como ocorreu no CERHI e demais órgãos. Mas que 119 

todos os interessados, em participar e contribuir, são bem-vindos. José Paulo comentou que é 120 

interessante incorporar participantes do GE rural e demais GT’-s e, - com isso, gerar uma maior 121 

integração e visibilidade das ações do Comitê. Victor informou que o GT PSA é composto por sete 122 

instituições: Prefeitura de Areal, Prefeitura de Paraíba do Sul, Prefeitura de Teresópolis, APEDEMA, 123 

FONASC CBH, IFRRJ/ITR, CDDH. A CT Mananciais deverá ter 9(nove) membros, 3(três) de cada 124 

segmento podendo chegar a 12(doze)com 3 (três) instituições convidadas. Na CT atual, as vagas de 125 

instituições convidadas foram supridas por membros do CBH, sendo isso aprovado pela Plenária. 126 

Destacou ainda que o coordenador e subcoordenador serão eleitos somente na 1ª reunião da 127 

instância. Julieta questionou se o GT PSA possuí algum relatório de acompanhamento dos três 128 
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projetos implantados e se alguma ação de monitoramento em andamento, para que o trabalho não 129 

seja perdido. Victor respondeu que os registros de reuniões estão com o Comitê, memórias de 130 

reunião, o que não Comitê não possui é um relatório.  Erika comentou que a INNATUS manifestou 131 

disponibilidade em apresentar os resultados dos projetos desenvolvidos. Rafaela solicitou que a 132 

REDEH também participe da apresentação. Luís Eduardo solicitou que seja feito o resgate dos 133 

documentos e apresentações do GT PSA e seja encaminhado a todos. Flávio disse que o CEIVAP tem 134 

estudos publicados sobre os resultados do Programa do PSA-Hídrico do CEIVAP que incluem os dois 135 

projetos que ocorrerem na região hidrográfica do Piabanha (executados pelo INNATUS e REDEH). 136 

Sendo os mais relevantes podendo ser acessados pelo através de http://www.inea.rj.gov.br/wp-137 

content/uploads/2020/02/revista-ineana-7-especial-PSA.pdf. Carla Carvalho (CDDH) comentou que o 138 

CDDH se dispõe a ceder sua vaga, uma vez que, no momento sem o conhecimento de Paulo Leite, 139 

outras instituições podem contribuir mais com a temática. Victor disse que as instituições Águas do 140 

Imperador, AMAVALE, ACAMPAR, ICMBio, FONASCH CBH e Associação Vale do Mata Porcos 141 

manifestaram interesse em compor a CT e, caso algum segmento fique sem representante, será 142 

enviado um e-mail aos membros do CBHP para consulta de interesse em ocupar as vagas. Priscila 143 

Franco (ICMBio) disse que a instituição está em reestruturação, mas caso remanesça vaga para poder 144 

público, o ICMBio está disposição para contribuir tecnicamente no território da área de influência das 145 

UC. Erika disse que o importante é que todos estejam acompanhando e contribuindo independente da 146 

instituição ser titular ou convidada. Ficou definida a seguinte composição da CT Mananciais: Poder 147 

Público (Prefeitura de Paraíba do Sul, Prefeitura. Teresópolis), restando uma vaga; Usuários (Águas do 148 

Imperador, Werner Fábrica de Tecidos, CEDAE); Sociedade Civil (APEDEMA, AMAVALE, UFRRJ-ITR). 149 

Não havendo instituições convidadas. 10. Recursos dos CBH’-s para custeio do CG nº 01/2010: Erika 150 

disse que o Comitê consultou o financeiro da AGEVAP, sobre a necessidade de solicitar recursos ao 151 

INEA para custeio da Delegatária durante o primeiro trimestre/2021, porém, de acordo com a 152 

resposta da AGEVAP, a solicitação não se faz necessária no momento. 11. Minuta de Resolução que 153 

dispõe sobre o nivelamento dos PPU’s na RH-IV: Luís Eduardo comentou que o nivelamento foi 154 

discutido e aprovado pela CT, pontuou que os preços e quaisquer descontos se necessários poderão 155 

ser feitos diretamente na fórmula de cobrança. E, que o grupo definiu submeter a decisão a plenária, 156 

posteriormente enviar a resolução ao CERHI. Erika comentou que na 58ª reunião da CT, o grupo teve 157 

uma apresentação que demonstrou simulações nos valores de cobrança e recomendou que todos 158 

acessem o material que está disponível na biblioteca digital no site do Comitê. Julieta comentou que 159 

cada setor poderá ter uma fórmula específica, adequando os valores aos setores e consumo. José 160 
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Paulo sugeriu que os valores arrecadados pelos setores sejam utilizados em programas como o Rio 161 

Rural. Questionou sobre a possibilidade de eliminar a distinção entre os setores para não gerar 162 

conflitos de interpretações, uma vez que, os PPU’-s foram unificados no valor de R$0,05145. Propôs, 163 

uma redação que diga que o PPU é igual para todos. Julieta reiterou que a fórmula pode ser diferente 164 

por setor, uma vez que, os critérios de análise de cada um serão diferentes. Rafaela comentou que a 165 

unificação foi feita e- sugeriu que seja feito um estudo diferente para avaliar os valores por 166 

lançamento, cobrança pela diluição de afluentes, outorgas, parâmetros como DBO entre outros. Victor 167 

disse que precisaria confirmar se é necessário estar especificado os PPU’-s por setor na resolução. 168 

Julieta disse que é preciso obter a informação na necessidade ou não da especificação na resolução, 169 

uma vez que, pode existir algum tipo de implicação legal. Luís Eduardo disse que o objetivo é a 170 

aprovação do valor indicado, solicitou que seja verificada a proposta de redação feita por José Paulo. 171 

Minuta de resolução aprovada. 12. Informes: a. Situação da renovação do CG/01/2010: Erika informou 172 

que a renovação do o Contrato de Gestão 01/2010 foi assinada. c. Considerações gerais sobre o IV 173 

Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha: Erika apresentou as considerações sobre o IV 174 

Seminário de Saneamento que contou com 272 inscritos e a participação de instituições de ensino, 175 

Comitês, entes relacionados saneamento e recursos hídricos. Rafaela comentou que o formato foi 176 

excelente assim, como os palestrantes e que esses devem ser incluídos em novas discussões. 177 

Acrescentou que a intenção é criar um documento com os desdobramentos do seminário. Jacqueline 178 

Guerreiro (FONASC.CBH) comentou que os Comitês e suas instâncias devem ser plataformas de 179 

aprendizagem na perspectiva da educação ambiental, institucional legal e saberes construídos. 180 

Raimundo Lopes (Prefeitura de Teresópolis) informou que ocorreu na CT uma discussão sobre 181 

alinhamento em relação aos objetivos sustentáveis dentro da agenda 2030 da ONU, que contém 17 182 

objetivos, como questões hídricas. Deste modo, em Teresópolis a Secretária de Meio Ambiente junto 183 

à FESO, elaboraram uma carta de compromisso com o prefeito eleito e a mesma foi assinada. Solicitou 184 

ainda que o documento seja disponibilizado à diretoria verificar pertinência deste ao Comitê e a 185 

outros municípios. Erika agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 186 

Encaminhamentos: 1. Foi aprovado o calendário de reuniões ordinárias de 2021: 80ª - 23/02, 81ª - 187 

20/04, 82ª - 15/06, 83ª - 17/08, 84ª - 19/10 e 85ª - 14/12; 2. Encaminhar para discussão na CT 188 

Mananciais os assuntos referentes ao Programa Mananciais CEIVAP; 3. Encaminhar para discussão na 189 

CT Mananciais os assuntos referentes ao estudo sobre as Áreas de Interesse para Proteção e 190 

Recuperação de Mananciais – AIPMs na RH-IV; 4. Enviar aos membros as apresentações e informações 191 

sobre o Estudo das AIPMs na RH-IV e sobre o Programa Mananciais CEIVAP (Resolução nº 276 CEIVAP, 192 



 

7 
 

Original Assinada 
Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

etc.).5. Publicar no site a Resolução nº 63/2020, aprovada durante a reunião, que dispõe sobre a 193 

criação e as diretrizes de funcionamento da Câmara Técnica Saneamento Básico. 6.Publicar no site a 194 

Resolução nº 64/2020, aprovada durante a reunião, que dispõe sobre a alteração do nome e 195 

atribuições da Câmara Técnica Institucional, que passa a ser denominada: Câmara Técnica 196 

Instrumentos de Gestão. 7.Foi aprovada a Resolução nº 65/2020, que dispõe sobre alterações no valor 197 

do Preço Público Unitário – PPU da RH-IV, igualando os valores para todos os setores, a partir de 1º de 198 

janeiro de 2022, sendo solicitado verificar, antes de publicar, se é necessário manter a distinção de 199 

setores, mesmo com os valores igualados e se igualar os valores implica na impossibilidade de 200 

atualização pelo IPCA em 2021, para 2022, comunicando o Diretório, caso exista qualquer problema. O 201 

objeto aprovado em reunião é que, a partir de 1º de janeiro de 2022, o PPU de todos os setores seja o 202 

mesmo que é cobrado para o setor "Saneamento, Indústrias e Outros", acrescido da atualização pelo 203 

IPCA de 2021. 8.Foi aprovada a UERJ como membro suplente na Sociedade Civil; 9. Atualizar a 204 

composição da CT Mananciais, conforme definido em reunião, e consultar interesse da CEDAE e ICMBio 205 

em participar como membros; 10.Encaminhar histórico, apresentações e informações sobre os projetos 206 

de PSA Hídrico desenvolvidos e acompanhados pelo GT PSA; 11.Convidar INNATUS e REDEH para 207 

apresentação na CT Mananciais dos projetos de PSA desenvolvidos; 12.Encaminhar para análise do 208 

Diretório os documentos citados pelo representante de Teresópolis (Raimundo) sobre a Agenda 2030 e 209 

seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS/ONU). 210 

Reunião encerrada às 17 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 211 

de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 212 

Petrópolis, 08 de dezembro de 2020.     213 

Ata aprovada na 80ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, 214 

via plataforma de videoconferência Google Meet. 215 

 216 

 217 

  218 

 219 

      220 

Lista de presença: Poder Público: INEA (Guilherme Alves Cardoso Moreira), Pref. de Areal (Bruno 221 

Evaristo de Carvalho), Pref.de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de Petrópolis (Julia 222 

Magalhães Horta),  Pref. S.J.V.Rio Preto (Alexandre de Souza Santos), Pref. de Sapucaia (Laíze Rafaelle 223 

Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de Teresópolis (Raimundo 224 

Original Assinada 
Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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Antônio Lopes), Pref. de Três Rios (Letícia Novaes Duarte), ICMBio – APA Petrópolis (Priscila Franco 225 

Steiter ), FIPERJ (Lícius de Sá Freire). Usuários da água: Águas do Imperador (Edilene Branco), CEDAE 226 

(Mayná Coutinho Morais), COMDEP (Ronaldo Augusto da Rocha), Transportes Única (Rafaela dos 227 

Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). 228 

Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), ACAMPAR(Vera de Fátima Martins), 229 

AMAVALE (Barbara Pellegrini), APEA (Claudia Karina Wilberg), CDDH-Petrópolis (Carla de Carvalho), 230 

GAPA-MA(Carlos Eduardo da Cunha Pereira), FESO (Raquel Carvalho),COPPE/UFRJ(José Paulo Soares 231 

de Azevedo) COPPE/UFRJ ( Otto Corrêa Rotunno Filho), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), ADEFIMPA 232 

(Sebastião Martins), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis), Projeto Araras (Luciana Bassous 233 

Pinheiro) , FONASC.CBH (Jacqueline Guerreiro) , Assoc. do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio 234 

Moreira), ACERDAT-RJ (Cátia de Almeida), UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach), 235 

UERJ/Petrópolis (Maria das Graças Ferreira). Convidados: (INEA) Lais Costa, (INEA/CEIVAP) Silvia Marie 236 

Ikemoto (PPGMA UERJ) Francisco Pontes de Miranda Ferreira (CDDH- Pet) Mauro Cesar Galvão Dutra, 237 

(AGEVAP) Flavio Monteiro, (AGEVAP/UD2) Victor Machado Montes, (AGEVAP/UD2) Luísa Poyares 238 

Cardoso, (AGEVAP/UD2) Luan Bento Ferreira, (AGEVAP/UD2) Felipe Albert Nascimento, 239 

(AGEVAP/UD2) Beatriz Motta Gonçalves. Ausências Justificadas: Pref. de Paty do Alferes (José Maria 240 

Soares Filho), CEDAE (Felippe Vasconcellos), FIRJAN (Luiz Fernando Gomes Soares), Assoc. Amigos 241 

PARNASO (David Michael Miller), CEFET (Patrícia Ferreira de Souza Lima), NOVAMOSANTA (Elena 242 

Monteiro Welper).  243 


