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ATA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA GUANDU – 24.02.2022 1 

No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro de 2022, as 14h00min, o Comitê das 2 

Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê 3 

Guandu/RJ, deu início à 1ª Reunião Ordinária Plenária , não presencial, via 4 

plataforma online (Teams), tendo como pauta os seguintes assuntos: ITEM 5 

1.Abertura e leitura da pauta; ITEM 2. Aprovação das minutas de atas das 6 

reuniões de 02/12/2021 e 20/12/2021; ITEM 3. Referendo da Res Guandu n 7 

165/2021 que “Altera, Ad Referendum, as redações da Resolução Guandu n 8 

149/2020 e da Resolução Guandu n 151/2020, referentes a realização de 9 

reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê Guandu - RJ”; ITEM 4. 10 

Apresentação do relatório anual de atividades do Comitê Guandu - ano 2021. E 11 

atendimento a solicitação: Prestação de contas periódica das atividades 12 

realizadas pela Diretoria Executiva, incluindo demandas recebidas e os devidos 13 

encaminhamentos, conforme artigo 11 inciso 6 do RI; ITEM 5. Aprovação da 14 

minuta de Resolução que “Dispõe sobre a aprovação do Manual Operativo 15 

(MOP), para o período de 2023 a 2026, do Plano Estratégico de Recursos 16 

Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim 17 

- PERH - Guandu. ITEM 6. Referendo da Resolução Guandu n xxx/2022 que 18 

“Dispõe, Ad Referendum, sobre a prorrogação da Resolução Guandu n 156/2021 19 

referente ao funcionamento do Grupo de Trabalho do Regimento Interno (GTRI); 20 

ITEM 7. Aprovação da Minuta de Resolução Guandu que “Dispõe sobre a 21 

criação do Grupo de Trabalho Técnico de Segurança Hídrica - GTTSH.”; ITEM 22 

8. Apresentação do Relatório Anual de Implementação do PERH Guandu - ano 23 

2021 - GAP; ITEM 9. Informe sobre a participação e representação do Comitê 24 

Guandu no Fórum Mundial da Água em 2022, no Senegal; ITEM 10. 25 

Apresentação Expedição Nascentes Paraíba; ITEM 11. Encerramento.  Às 26 

13h30min não havia quórum para início da reunião, sendo então aguardada a 27 

segunda chamada. Às 14h00min a Secretaria Executiva informou que havia 28 

quórum. E o diretor, Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) (ANAGEA-RJ), deu início à 29 

reunião, solicitando as leituras das regras da reunião e dos itens da pauta. ITEM 30 

1 – Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) abriu inscrições para as falas sobre as 31 

considerações à pauta; Licínio Machado (FAM-Rio) questionou sobre o tempo 32 

de duração da reunião devido a extensa pauta e da plataforma Teams. 33 

Gilvoneick Souza (Defensoria Ambiental) questionou que o pedido de 34 

apresentação para inclusão em pauta dos “Pescadores” foi direcionado para 35 
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Câmara Técnica de Saneamento e não foi incluído nesta Plenária. Solicitou uma 36 

resposta porque não passou pelo Plenário. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) 37 

explicou que há uma hierarquia  dentro de um comitê, e começa através da 38 

diretoria de um colegiado, e acatado, solicita que envie o documento 39 

oficializando o questionamento mas há instância dentro do comitê, há câmaras 40 

técnicas, grupos de trabalho, cada um significativo com uma demanda, a 41 

Câmara Técnica de Saneamento, cuida do Saneamento e após análise, de um 42 

parecer daquela Câmara ela poderá encaminhar à Plenária. Mauro Pereira 43 

(Defensores do Planeta) sugeriu que a pauta fosse dividida, devido ao horário e 44 

fez reclamação sobre a plataforma Teams, solicitando registrar novamente; 45 

Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) solicitou à secretaria executiva fazer uma enquete 46 

com os membros e uma análise aprofundada de outro software com 47 

características similares ao Teams. Luís Fernando (EMBRAPA) disse não 48 

concordar com a divisão de pauta e sim com horário limite de reunião; Helio 49 

Vanderlei (INEA) disse discordar de pauta longa e complexa, e solicitou que na 50 

próxima plenária sejam colocados números de pautas que possam ser 51 

debatidos; Fátima Rocha (AGEVAP) informou que foi solicitado por 5 membros 52 

do comitê, dentro do prazo regimental a inclusão em pauta do item “Expedição 53 

Nascentes do Paraíba" para aprovação de apoio ao projeto e solicitou que 54 

Marcelo colocasse o pedido de inclusão para aprovação da plenária. Marcelo 55 

Danilo (ANAGEA-RJ) - explanou sobre o projeto “Expedição Rio Paraíba do Sul” 56 

e solicitou a aprovação dos membros para que o item fosse inserido em pauta. 57 

Não havendo manifestação contrária, o item foi incluído em pauta; Logo em 58 

seguida, pediu para reorganizar a prioridade da pauta, colocando o item 10 como 59 

prioridade, pois, a ação ocorre no próximo mês e precisaria da aprovação 60 

imediata, contando com a aprovação dos membros que compõem a plenária, 61 

para que haja quórum e depois continua com o rearranjo dos demais itens de 62 

pauta. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) abriu para objeções. Tatiana Bastos (IDC) 63 

disse que o projeto “Expedições” é importante, porém, as pautas sobre referendo 64 

de votação e apresentação do relatório anual de atividades teriam prioridade, a 65 

mesma sugeriu que o projeto fosse colocado no ITEM 6. Marcelo Danilo 66 

(ANAGEA-RJ) – disse estar preocupado, pois, há demandas nesse projeto de 67 

desembolso do comitê como viagem, diária e aquisições, e a aprovação 68 

precisaria ocorrer nesta reunião, pois pode haver um impacto negativo. Nelson 69 

Reis (OMA-Brasil) sugeriu que o Item 2 seja retirado e posteriormente discutido; 70 
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Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) pediu aprovação dos membros. Licínio Machado 71 

(FAM-Rio) abriu uma extra pauta, solicitando uma resposta sobre o pedido de 72 

reembolso feito através de e-mail pela sua última viagem ao congresso ABES. 73 

Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) solicitou à Secretaria Executiva que colocasse o 74 

item da Expedição como ITEM 6 e registrasse a demanda do Licínio 75 

supramencionada. Todos concordaram com a alteração. Sem mais, iniciou-se 76 

então os próximos itens; A aprovação das minutas de atas das reuniões de 77 

02/12/2021 e 20/12/2021 foi retirada da pauta; O ITEM 2 passou a ser Referendo 78 

da Res Guandu n 165/2021 que “ Altera , Ad Referendum , as redações da 79 

Resolução Guandu  n 149/2020 e da Resolução Guandu n 151/2020, referentes 80 

a realização de reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê Guandu - 81 

RJ” ; Fatima Rocha (AGEVAP) fez uma breve contextualização sobre o assunto, 82 

explicando que por solicitação da Plenária em reunião de dezembro, a Diretoria 83 

Colegiada aprovou resolução que revoga alguns artigos que definiam formato de 84 

votação nas reuniões on-line, que tinha como objetivo evitar as dificuldades e 85 

demora para votação no formato nominal. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) abriu 86 

inscrições de fala.  Uiara Martins (FONASC) questionou se há alguma resolução 87 

do CERHI-RJ em relação ao processo de votação. Fátima Rocha (AGEVAP) 88 

apresentou as resoluções do CERHI-RJ Ad Referendum números 223/2020 e 89 

224/2020 e mostrou que não há uma questão específica para votação; Tatiana 90 

Bastos (IDC) propôs retirar de pauta a revogação da resolução, retornar nesta 91 

reunião a votação nominal e analisar a melhor forma de deixar a votação clara; 92 

Não houve mais inscrições de fala, porém, Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) disse 93 

haver um impasse e precisaria que os membros se manifestassem em relação 94 

ao referendo. Após debate, abriu-se para votação do encaminhamento do 95 

assunto à CTIL-G. Iniciou-se a chamada nominal para votação. Votaram sim: 96 

Mayná Coutinho (CEDAE), Thiago Azevedo (AMBEV), Celso Rodrigues (FCC), 97 

Marcelo Kaiuca (FIRJAN), Josiane Luz (ASDINQ), Mauro Pereira (Defensores 98 

do Planeta), Viviane Carvalhosa (NUCLEP), Tatiana Bastos (IDC), Esdras das 99 

Silva (FAMEJA) , Uiara Martins (FONASC), Hendrick Mansur (TNC), Marcelo 100 

Danilo (ANAGEA), Nelson Reis (OMA-Brasil), Mário Amaro (Piraí), Luiz 101 

Fernando Carvalheira (Miguel Pereira), Zulmira Izolani (Paracambi), Marluci 102 

Martelleto (EMATER), Hélio Vanderlei (INEA), Luiz Fernando Moraes 103 

(EMBRAPA). Resultado:19 votos (sim), nenhum voto contrário e nenhuma 104 

abstenção; e ficou definido que a Resolução 165 fosse encaminhada a Câmara 105 
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Técnica de Instrumentos Legais para ser analisada. ITEM 3 - Iniciou-se 106 

apresentação e contextualização do Relatório de Atividades - ano 2021, após 107 

conclusão da apresentação, foi feita a abertura para as falas. Mauro Pereira 108 

(Defensores do Planeta) questionou sobre a contratação da empresa MYR para 109 

o plano de educação, afirmando que o GTEA só tomou conhecimento após 110 

assinatura do contrato, haveria uma reunião em novembro para ser apresentado 111 

e dialogado, e que a escolha fosse feita pela comissão julgadora. Questionou o 112 

valor colocado em tela e o valor que a empresa propôs para implementar o 113 

programa de educação ambiental na bacia. E a qual passo andava essa 114 

implementação. Fátima Rocha (AGEVAP) informou que o status na 115 

apresentação está como “em assinatura” até dezembro, e que entrou na pauta 116 

do GTEA desta semana para a empresa apresentar ao GT seu programa de 117 

trabalho. Antônio Mendes (AGEVAP) disse que a coordenação do GT de 118 

Educação Ambiental solicitou suspensão da apresentação que constava em 119 

pauta, e que a contratação seguiu os trâmites normais regidos pela lei 8666 e 120 

pela resolução INEA 160, publicado no site da AGEVAP, com todos os prazos 121 

para contestação; Mauro Pereira (Defensores do Planeta) disse que havia uma 122 

reunião marcada com o GTEA em novembro, e foi informado pela Nathália  que 123 

não tinha a empresa contratada para apresentação; Não foi informado ao GTEA 124 

as empresas que estavam concorrendo; Antônio Mendes (AGEVAP) explicou 125 

que há um valor de referência base, no processo licitatório e a contratação 126 

costuma ser um valor menor; em relação à contratação segue o rito definido pela 127 

resolução INEA 160/2018; Mauro Pereira (Defensores do Planeta) respondeu 128 

que o valor apresentado foi um, e disse que a empresa contratada não tem 129 

expertise na área, e o GTEA não teve conhecimento sobre a empresa 130 

vencedora. Somente em janeiro foi informado a empresa vencedora. Tatiana 131 

Bastos (IDC) solicitou cópia da contratação da empresa ao Antônio para ser 132 

enviado ao GTEA; e questionou apresentação do parecer de quórum para 133 

Plenária, sendo que o quórum é essencial; questionou também a quantidade de 134 

membros  no decreto estadual 31 138, pois no decreto são 30 membros e no 135 

regimento interno 36, ambos esclarecimentos solicitados a AGEVAP, sem 136 

resposta. Fátima Rocha (AGEVAP) disse que foi elaborado parecer jurídico 137 

sobre o quórum, que foi apresentado e aprovado pela CTIL-G e em seguida 138 

encaminhado a toda plenária por e-mail em 24/09, o parecer e o de acordo da 139 

CTIL-G e todos os questionamentos que foram levantados na plenária da época; 140 
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Em relação a solicitação de números membros não foi localizado e-mail. Tatiana 141 

Bastos (IDC) disse que esta solicitação foi feita em Plenária. Antônio Mendes 142 

(AGEVAP) informou que colocou no chat o link referente à contratação do Plano 143 

de Educação Ambiental, o valor do contrato e as demais informações solicitadas 144 

e disse que todas essas informações são públicas e ficam disponíveis no site da 145 

AGEVAP. Tatiana Bastos (IDC) reiterou a solicitação de recuperação histórica 146 

de quantidade de demandas, considerando que fosse formal conforme solicitada 147 

em plenária e reiterou o pedido de análise ao parecer do jurídico em relação ao 148 

quórum de votação; Luiz Constantino (INEA) disse que a contratação do plano 149 

de educação ambiental do Comitê Baía de Guanabara, o ato convocatório foi 150 

interrompido a pedido da Câmara Técnica de Educação e Mobilização, pois, a 151 

mesma não achou pertinente e que os resultados seriam melhores se o edital 152 

não fosse destinado a contratação de uma empresa, que o edital fosse aberto e 153 

permitisse a contratação de uma organização não governamental, porém com 154 

expertise na área ambiental, ou por exemplo uma instituição de ensino, enfim, 155 

algum formato que não fosse exclusivo para a contratação de uma empresa para 156 

fazer esse plano de Educação Ambiental.  Licínio Machado (FAM-Rio) informou 157 

que está se retirando, pois, atingiu as 16h e o mesmo tem outra reunião; Helio 158 

Vanderlei (INEA) disse que a Câmara Técnica solicitou a diretoria uma reunião 159 

com o INEA, houve a conversa com a AGEVAP e com a Câmara Técnica, o 160 

INEA entendeu as alegações feitas e solicitou a AGEVAP o cancelamento do 161 

processo para dar melhor qualidade técnica à futura instituição a ser contratada 162 

, foi um acordo de cavalheiros; Sobre a apresentação foi solicitado a equipe que 163 

fizesse uma avaliação completa de todos os comitês das respectivos liberações 164 

de recursos para cada projeto, foi elaborada uma planilha com todos os projetos 165 

e valores o que foi concluído ou não, o que foi parcial, e apresentou alguns 166 

números. Solicitou uma reunião com a diretoria e com a AGEVAP, para após 167 

solicitar uma apresentação à Plenária para apresentação de item por item. Disse 168 

que não ficou satisfeito com a apresentação, pois, a mesma tem várias 169 

fragilidades, a metodologia de apresentação pode ser aperfeiçoada, portanto 170 

solicitou uma reunião com diretoria, com a AGEVAP, para fazer uma nova 171 

metodologia de apresentação desde o início. Disse também que o INEA deu 172 

entrada no Comitê Guandu em 02 de fevereiro de 2021, para um projeto de 173 

pesquisa, o mesmo foi aprovado na última plenária em 22 de dezembro de 2021, 174 

iniciou-se a licitação que sai em março/22. Colocou-se à disposição de todas as 175 
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Câmaras Técnicas, todos os Comitês para que juntos possam melhorar a 176 

metodologia. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) disse que já vinha analisando uma 177 

forma de resgatar os projetos do passado, vai tentar viabilizar esta reunião e 178 

tentar encaixar a demanda do Hélio na próxima Reunião Ordinária. Uiara Martins 179 

(FONASC) sugeriu que na reunião com a AGEVAP e Diretoria estejam presentes 180 

a CTIL-G e o GAP; em relação à apresentação, não há gestor e fiscal de 181 

contrato. Disse que não encontrou a ouvidoria; Mauro Pereira (Defensores do 182 

Planeta) disse que participou do GT da Baía de Guanabara e que nunca viu esta 183 

empresa atuar em educação ambiental, é uma empresa de engenharia e 184 

arquitetura, no CNPJ não consta nada em trabalho de educação ambiental. 185 

Solicitou que revejam o modelo de apresentação de chamamento; Helio 186 

Vanderlei (INEA) disse que o INEA se encontra aberto, para marcar uma reunião 187 

sobre educação ambiental e demais assuntos; Tatiana Bastos (IDC) perguntou 188 

se o relatório de atividades é para aprovação ou apresentação, pois, segundo 189 

ela, informou que desaprova. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) disse que é somente 190 

apresentação e que a demanda do Hélio estará internalizando pela diretoria e 191 

tentar encaixar na R.O. Uiara Martins (FONASC) disse que o termo de referência 192 

que dá o norte para qualquer contratação, precisa saber se o profissional que 193 

está elaborando tem capacitação e conhecimento; José Arnaldo (P.M. Nova 194 

Iguaçu) disse que o debate da Equipe Técnica foi feito no grupo técnico do 195 

GTEA, onde o termo de referência apontava engenheiro sênior. Precisa de 196 

atualização, para nova lei nº 14133 de abril/2021, que abre a parceria com as 197 

universidades. Nelson Reis (OMA-Brasil) disse que o que está sendo dito 198 

depende do contrato de gestão, disse que o relatório está alinhando com o 199 

contrato de gestão, precisa discutir as atribuições das instâncias. Esclareceu que 200 

no contrato de gestão há gestor e fiscal, porém, está no âmbito do INEA. É 201 

fundamental olhar para o que é importante para o comitê dentro do contrato de 202 

gestão, pois é de 2010. Uiara Martins (FONASC) disse que tem que constar no 203 

relatório o gestor e fiscal de contrato, pois, o trabalho é feito com recurso público. 204 

Gilvoneick Souza (Defensoria Ambiental) disse que a sociedade não participa 205 

das discussões do comitê, que na Reserva Biológica Tinguá não tem tratamento, 206 

não tem coleta de esgoto. Disse que o Comitê Guandu não participa. Solicitou 207 

por ofício onde o membro tem prioridade na fala. Helio Vanderlei (INEA) 208 

respondeu que Gilvoneick está enganado, que ele não é dono de ONG, que ele 209 

pode trabalhar em qualquer local. Que as colocações do Gilvoneick estão 210 



 

  

Endereço: Av. Min. Fernando Costa, 775 - sala 203 
Fazenda Caxias, Seropédica – RJ – CEP: 23895-265 
Tel.:(21) 3787-3729   e-mail:guandu@agevap.org.br 
www.comiteguandu.org.br 
 
 

equivocadas. Representa o INEA, está discutindo o novo contrato de gestão.  211 

Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) chamou atenção de Gilvoneick sobre as ofensas 212 

e falta de decoro há algum tempo. Sugeriu um encaminhamento para continuar 213 

este item em uma próxima reunião extraordinária e o Hélio fazendo 214 

apresentação de todo material para diretoria e a partir de lá dar o 215 

encaminhamento para a reunião. Antônio Mendes (AGEVAP) disse que só não 216 

pode participar dos atos convocatórios empresas em falência, pertencentes ao 217 

comitê, pessoas que participaram do projeto, associados e parentes de qualquer 218 

associado da AGEVAP. Não há restrição de nenhuma ONG, e não há restrição 219 

de território, desde que haja o CNPJ e cumpra o termo de referência pode 220 

participar. Disse que a empresa cumpriu o termo de referência. Disse que segue 221 

a 160/2018. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) disse que irá colocar em pauta para 222 

uma análise mais aprofundada, para trabalhar esta demanda que está em 223 

questão. Gilvoneick Souza (Defensoria Ambiental) diz a Hélio que o respeita, 224 

que a ONG Onda Verde irá “ apanhar”. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) deu por 225 

encerrada as falas e seguiu para o próximo item; ITEM 4- Fatima Rocha 226 

(AGEVAP) fez uma contextualização sobre Aprovação da minuta de Resolução 227 

que “Dispõe sobre a aprovação do Manual Operativo (MOP), para o período de 228 

2023 a 2026, do Plano Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias 229 

Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim - PERH - Guandu. 230 

Antonio Souza (AGEVAP) fez uma breve apresentação; Marcelo Danilo 231 

(ANAGEA-RJ) abriu para as falas. Tatiana Bastos (IDC) disse que este processo 232 

do MOP foi inclusivo, foram feitas capacitações e parabenizou a organização. 233 

Nelson Reis (OMA-Brasil) parabenizou Antônio Souza pelo processo e apontou 234 

na Resolução que todo material fique como anexo. Mauro Pereira (Defensores 235 

do Planeta) parabenizou ao Antônio Souza e o processo; Marcelo Danilo 236 

(ANAGEA-RJ) parabenizou o Antônio Souza e disse que foi um modelo de 237 

gestão nos Recursos Hídricos e todos que trabalharam no produto; Às 17h foi 238 

verificado o quórum, com 15 membros presentes; Antônio Souza (AGEVAP) 239 

Solicitou a votação nominal da aprovação da minuta de resolução do MOP, 240 

colocou as contribuições do Nelson de colocar o MOP como anexo da minuta. 241 

Fátima Rocha (AGEVAP) fez a chamada para aprovação da minuta. Mayná 242 

Coutinho (CEDAE), Sabina Campagnani (FURNAS), Tatiana Bastos (IDC), 243 

Mauro Pereira (Defensores do Planeta), Uiara Martins (FONASC), Marcelo 244 

Danilo (ANAGEA), Nelson Reis (OMA-Brasil), Evandro (Rio Claro), Luiz 245 
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Fernando Carvalheira (Miguel Pereira), Hélio Vanderlei (INEA), Luiz Fernando 246 

(EMBRAPA). Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) solicitou a contagem dos votos, 12 247 

(doze) votos pela aprovação, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. 248 

Aprovado o MOP de 2023 a 2026. Ele disse que gostaria de combinar de 249 

encerrar no item do PROJETO DE EXPEDIÇÃO e agendar uma nova reunião 250 

ordinária, por ser uma demanda em curso que necessitava de aprovação, para 251 

que a plenária pudesse referendar e continuar com o resto do projeto que está 252 

em andamento. ITEM 5 - Nelson Reis (OMA-Brasil) fez uma breve introdução 253 

para o projeto de Expedição Nascentes do Paraíba.  Ressaltou que a ANA está 254 

no processo para integrar-se ao projeto. Ocorreu a apresentação do cronograma 255 

do evento “Expedição às Nascentes do Paraíba do Sul - Zé do Paraíba". Solicitou 256 

que os comitês indiquem a quantidade de pessoas que irão participar, criou-se 257 

plataforma para inscrições. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) parabenizou o projeto, 258 

e o envolvimento dos comitês do Rio, São Paulo, Minas, ajuda a chamar atenção 259 

da importância do corpo hídrico que fornece água para mais de 12 milhões de 260 

pessoas. Ressaltou que o projeto é voluntário. Fátima Rocha (AGEVAP) 261 

informou que não havia mais quórum, ressaltou que a solicitação foi feita pelos 262 

trâmites da resolução 119. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) abriu a fala aos 263 

membros. Tatiana Bastos (IDC) sugeriu que a administração autorize e faça 264 

aprovação por referendo na próxima reunião; Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) 265 

disse que já tem o encaminhamento; o projeto vai fluir tranquilamente sem 266 

perdas para o conteúdo e para os membros. Ficou definido a diretoria colegiada 267 

aprovar ad referendum os apoios ao evento e posteriormente os organizadores 268 

apresentarem. Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ) agradeceu a presença de todos e 269 

solicitou o encaminhamento devido à falta de quórum para que a secretaria 270 

executiva encaminhe à diretoria colegiada possa estar referendando e 271 

posteriormente estar encaminhando para a próxima reunião extraordinária que 272 

ocorrerá em março sem perda de programação e continuidade do projeto. 273 

Gilvoneick Souza (Defensoria Ambiental) fez ameaças ao Marcelo Danilo 274 

(ANAGEA-RJ), as ameaças são registradas. Marcelo Danilo (NAGEA/RJ) 275 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as 17h58min. Solicitação 276 

de Marcelo Danilo (ANAGEA-RJ): Encaminhar enquete para solicitar aos 277 

membros sugestões de plataformas para reuniões: se permanece o Teams ou o 278 

adquire o Meet, ou outros; Encaminhamento 1 – Revogar a Res 165/2021 e 279 

encaminhar para análise da CTIL-G; Encaminhamento 2 – Aprovar ad 280 
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referendum o apoio ao evento Nascentes do Paraíba, para referendo posterior 281 

na reunião extraordinária em março; Encaminhamento 3 – Adiar próximos itens 282 

de pauta para a reunião extraordinária em março. Eu, Fernanda Mazza 283 

(BUMERANGUE), tomo a termo esta ata que segue assinada por:  284 
 285 

 286 

 287 

__________________________                       
Ana Asti 

Diretora Executiva 

            __________________________  
                 Marcelo Danilo Bogalhão  
                                   Diretor 

Membros presentes:  288 
Mayná Coutinho Morais (CEDAE), Tiago Lima Azevedo (AMBEV), Celso 289 

Rodrigues da Silva Junior (FCC), Marcelo Kaiuca (FIRJAN), Josiane Da Silva 290 

Luz (ASDINQ), Sabina Campagnani (FURNAS), Viviane Montebello Carvalhosa 291 

(NUCLEP), Tatiana Quintela de Azeredo Bastos (IDC), Esdras da Silva 292 

(FAMEJA), Licínio Machado Rogério (FAM-RIO), Orlando de Souza Pereira 293 

(ACVV), Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta), Uiara 294 

Martins de Carvalho (FONASC), Hendrik Lucchesi Mansur (TNC), Marcelo 295 

Danilo da Silva Bogalhão (ANAGEA), Nelson Rodrigues  dos  Reis  Filho (OMA-296 

Brasil), Mario Luiz Dias Amaro (P.M. Piraí), Evandro da Silva Batista (P.M. Rio 297 

Claro), Luiz Fernando Carvalheira (P. M. Miguel Pereira), Zulmira Helena 298 

Fernandes Xavier Izolani (P. M. Paracambi), Zulmira Helena Fernandes Xavier 299 

Izolani (EMATER - RIO), Hélio Vanderlei Coelho Filho (INEA), Luiz Fernando 300 

Duarte de Moraes (EMBRAPA) 301 

 302 

Membros ausentes: 303 
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Daniel Barbosa Okumura (CEDAE), Lucas Tadeu Bergamim Arrosti  (IGUÁ), Luiz 304 

Carlos Costa Couto (AEGEA), Feliphe Magalhães Grandi Machado (FAB), Bruna 305 

Pessanha do Nascimento (Aços Longos), Pamela Ferreira dos Reis (Ternium), 306 

Jeandra Luna Lima Pedrosa (Sindicato Rural do Município do Rio de Janeiro), 307 

Max Willian Dos Santos Abrahão (APAS), Lincoln  Sergio Vieira Alves Barreto 308 

(LIGHT), Raira Coppola Auler (REDUC/PETROBRAS), Franziska Huber 309 

(FAETERJ - Paracambi), Ícaro Moreno Júnior (Universidade de vassouras),  310 

João Bosco de Salles (UEZO), Marcia das Graças Marques (5º Elemento), 311 

Rosiane Garcia  Diniz (Ecopreservar), Rodrigo Santos Hosken (ABES), Ranyere 312 

do Nascimento de Souza (P.M. Vassouras), Alberto Salgado Lootens (P.M. Barra 313 

do Piraí), Andreia Loureiro (P.M. Queimados), Adriane Sales (P.M. Seropédica), 314 

Juliana Fusco Pachani dos Santos (P. M. Mendes), Antonio Marcos Barreto 315 

(P.M. Mangaratiba), Ana Maria Luna de Oliveira (RIO-Águas), Shayene 316 

Figueiredo Barreto (P.M. Itaguaí), Leonardo  da  Costa  Lopes (ITERJ), Ana 317 

Larronda Asti (SEAS), Pedro Vieira Esteves (FIPERJ), Augusto Carlos da Cunha 318 

Fonseca (Defesa Civil), Helena Fortes de Freitas (SETUR) e Marco Antonio 319 

Barbosa (CREA).  320 

 321 

Convidados: 322 

Bruno Campos (IDC), Alexander Resende (Embrapa), Gilvoneick Souza 323 

(Defensoria Socioambiental), Melissa Carvalho (não identificado), Luiz 324 

Constantino (INEA), José Arnaldo (SEMADETUR), Pedro Paes Leme (INEA), 325 

Fátima do Carmo (AGEVAP), Antonio Souza (AGEVAP), Amanda Resende 326 

(AGEVAP), Kleiton Gomes (AGEVAP), Rafael Venancio (AGEVAP), Leandro 327 

Barros (AGEVAP), Jéssica Queiroga (AGEVAP), Vanessa Gomes (AGEVAP), 328 

Rayssa Duarte ( jurídico - AGEVAP) 329 

 330 


