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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ PARA INTEGRAÇÃO DA BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL - CEIVAP DO ANO DE DOIS MIL E SETE, realizada no dia 2 
nove de maio de 2007, no auditório da Associação Educacional Dom Bosco, em Resende - RJ. Aos nove dias do 3 
mês de maio de 2007, com a presença de 72 membros do Comitê para a Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 4 
Paraíba do Sul e 10 convidados (conforme relação de presença no final desta Ata) e justificadas as ausências, 5 
conforme relação também apresentada no final da Ata, teve início a reunião presidida pelo Presidente do CEIVAP, 6 
Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, com a seguinte Ordem do Dia: 1- Leitura e aprovação da Ata da última reunião 7 
(04/04/2007); 2- Informes da Secretaria Executiva; 3- Revisão do Regimento Interno do CEIVAP, à luz proposto 8 
pelos Relatórios Iniciais R0, R1 e R2 do Planejamento Estratégico; 4- Assuntos Gerais. Para compor a mesa de 9 
abertura da reunião, a Secretária do CEIVAP, Maria Aparecida Vargas, convidou a Dra. Rosa Maria Mancini, 10 
Coordenadora de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de São Paulo; o Sr. Joaquim Arildo 11 
Borges, representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Minas Gerais; e a Sra. 12 
Marilene Ramos, Presidente da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas do Rio de Janeiro. 13 
Presidindo a primeira reunião plenária depois de sua posse, o Presidente do CEIVAP, Paulo Teodoro de Carvalho, 14 
disse que sua expectativa é que a gestão da nova diretoria seja harmônica, de consenso, onde os interesses da bacia 15 
prevaleçam acima de quaisquer outros, sobretudo aqueles de ordem pessoal. Atingido o quórum, o Presidente 16 
iniciou os trabalhos, submetendo a Ata da última reunião, de 04/04/07, à apreciação do Plenário. Foram solicitadas 17 
as seguintes correções pela Sra. Ninon Machado (Instituto Ipanema/RJ): na linha 100, acrescentar que o Programa 18 
Curso d’Água foi inclusive citado em publicação do Banco Mundial. Ainda com referência ao Programa Curso 19 
d’Água, na linha 99, substituir o verbo aplicou, por apoiou. Pela representante da entidade Vale Verde, foi 20 
solicitado acrescentar o nome da entidade Vale Verde Associação de Defesa do Meio Ambiente e de sua 21 
representante Sueleide Silva Prado, nas duas Listas de Presença apresentadas ao final da Ata, com as relações dos 22 
membros da composição do biênio 2005-2007 e do biênio 2007-2009. Ainda na Lista de Presença dos membros 23 
que tomaram posse para o mandato do biênio 2007-2009, na linha 300, acrescentar o nome do representante da 24 
entidade UNA nas Águas, que é Leesander Alves da Cruz. Também na linha 300, acrescentar o nome do 25 
representante do Instituto Eco-Solidário, Marcos Fernando da Costa.  Ainda na Lista de Presença dos membros 26 
empossados, acrescentar os seguintes nomes: Andréa Bevilacqua Francomano, representante da Associação dos 27 
Advogados de São José dos Campos/SP; Antônio José Francisco, representante do Consórcio da Bacia do Rio 28 
Muriaé/MG; e Zenilson Coutinho, representante da ASFLUCAN/RJ, sendo as solicitações feitas por cada um dos 29 
representados. Foi solicitado ainda a correção do nome da entidade que o Sr. Renan Caratti representa, que é o 30 
SAAE de Jacareí, na Lista de Presença dos membros da composição do biênio 2005-2007, representação dos 31 
usuários. Feitas estas correções, a Ata foi aprovada. Passando ao item 2 da pauta - Informes da Secretaria 32 
Executiva, a Sra. Maria Aparecida Vargas entregou à diretoria do CEIVAP os relatórios de todas as auditorias pelas 33 
quais passou a AGEVAP desde sua fundação. Informou sobre o interesse manifestado por uma delegação do 34 
governo Chinês em visita ao Brasil, de conhecer a Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul, para tomar 35 
conhecimento do trabalho desenvolvido em relação à gestão dos recursos hídricos, conhecer o potencial 36 
hidroelétrico da bacia e sobre financiamento para obras e projetos, com o intuito de estabelecer um intercâmbio de 37 
conhecimentos entre o Brasil e a China, abrindo um canal para futuros projetos em conjunto, conforme está 38 
expresso no ofício recebido pela Diretora da AGEVAP. A delegação da China é integrada por representantes do 39 
“Commissioner of Yellow River Consevancy Comission”. O encontro com a diretoria da AGEVAP e do CEIVAP 40 
foi agendado para o dia 16/05/07, no Rio de Janeiro. A Secretária informou, ainda, sobre o relatório recebido do 41 
Diretor Geral do Projeto Piabanha, da Associação de Pescadores e Amigos do Rio Paraíba do Sul, que executou 42 
programa de ordenamento pesqueiro nas Ilhas Fluviais do rio Paraíba do Sul. O relatório encaminhado ao CEIVAP 43 
intitula-se “Diagnóstico da cadeia produtiva pesqueira do município de Itaocara e seus impactos na fauna aquática 44 
do Domínio das Ilhas Fluviais do Curso Médio Inferior Rio Paraíba do Sul”.  A Sra. Aparecida Vargas deu 45 
conhecimento ao Plenário, também, da correspondência enviada pelo Deputado Estadual Luís Carlos Gondim 46 
(PPS-SP), pedindo apoio na empreitada para impedir a instalação de um Aterro Sanitário Regional no Distrito 47 
Industrial do Taboão, em Mogi das Cruzes/SP. A Secretária executiva comunicou o recebimento do Ofício nº 5753, 48 
de 28 de março de 2007, assinado pelo vereador Dilermando Dié, presidente da Câmara Municipal de São José dos 49 
Campos/SP, encaminhando cópia do Requerimento nº 1919 de autoria do vereador Luiz Mota (PFL), registrando o 50 
Dia Mundial da Água, comemorado no último dia 22 de março. Outra correspondência recebida pelo CEIVAP, 51 
sobre a qual a Secretária executiva deu ciência ao Plenário, trata-se do Ofício datado em 09/05/07, assinado por 52 
Carlos Benedicto Marcondes Cabral, Coordenador 1º Tesoureiro do FONASC-CBH – Fórum Nacional da 53 
Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas, afirmando a legitimidade da representação nas organizações 54 
civis e movimentos sociais, executados pelo sociólogo professor João Clímaco Soares de Mendonça Filho, 55 
Coordenador Geral do FONASC, por delegação do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos do Jardim 56 
Felicidade, entidade membro da coordenação da Rede FONASC-CBH. Por último, foi comunicado o recebimento, 57 
em 09/05/07, de correspondência da ONG Nascentes de Água, Fonte de Vida, assinada pelo seu presidente Jordano 58 
Augusto Nascimento, onde pede que “seja concedido à sociedade civil da área da bacia do rio Paraíba do Sul, a 59 
oportunidade de conhecer as ações programadas para reverter o funesto cenário que representa o Paraíba do Sul e 60 
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seus afluentes do entorno”, conforme está expresso na correspondência. Informou também que no dia 04/05 61 
aconteceram na FIRJAN duas reuniões de extrema importância para a bacia do Paraíba do Sul e para o CEIVAP. 62 
Na primeira, houve a apresentação do Programa Nacional de Despoluição de Bacias - PRODES por representantes 63 
da Agência Nacional de Águas, para representantes dos municípios, empresas de saneamento, técnicos, entre outros 64 
presentes. Algumas dúvidas foram esclarecidas pelos palestrantes da ANA, Sr Paulo Libânio e Sr Carlos Motta, e 65 
as demais questões, como proposições, estavam sendo encaminhadas pelo Presidente do CEIVAP à Diretoria da 66 
ANA, em ofício que acabara de assinar. O presidente do CEIVAP informou que, por ocasião da reunião, foi criado 67 
por ele, e no momento apresentava ao CEIVAP, um Grupo de Trabalho (GT) de Saneamento, que seria 68 
normatizado por uma Deliberação do CEIVAP. Apresentou à plenária os membros inscritos no GT e abriu para 69 
participação de outros membros que se interessassem em compô-lo, destacando que, inicialmente, este GT ficaria 70 
sob a coordenação da Secretária do CEIVAP, a quem deveriam procurar. Informou também, que, na parte da tarde 71 
deste mesmo dia, na FIRJAN, o Grupo de Trabalho do Planejamento Estratégico e a nova Diretoria do CEIVAP se 72 
reuniram com o consultor Francisco Lobato, da equipe contratada para elaboração do planejamento estratégico do 73 
sistema CEIVAP/AGEVAP, objetivando uma análise prévia dos relatórios entregues na fase 1 dos trabalhos. 74 
Passando ao 3º item da pauta - Revisão do Regimento Interno do CEIVAP, à luz do proposto pelos Relatórios 75 
Iniciais do Planejamento Estratégico R0, R1 e R2 e disponibilizado por último, o R3a, o Presidente do CEIVAP, 76 
Sr. Paulo Teodoro, colocou em discussão o Artigo 9. Antes, a Diretora da AGEVAP, Sra. Eliane Barbosa, explicou 77 
que a assessoria jurídica da AGEVAP fez uma primeira proposta de alterações do Regimento Interno, como um 78 
todo, a partir das recomendações constantes dos Relatórios da fase 1 do Planejamento Estratégico, em destaque o 79 
sistema CEIVAP, e à luz do Novo Código Civil, tendo sido distribuído aos membros, para posterior análise e 80 
considerações. A Diretora da AGEVAP esclareceu ainda, que na reunião de hoje, estava sendo colocado para 81 
apreciação apenas a proposta de alteração do Art. 9, porque houve consenso entre todos os participantes da Oficina 82 
Coletiva do Planejamento Estratégico, da necessidade de se alterar este Artigo. A redação do Art 9 e seus 83 
parágrafos é a seguinte: Art. 9º. O CEIVAP será dirigido por uma Diretoria constituída por um Presidente, dois 84 
Vice- Presidentes e um Secretário, garantida a presença dos três Estados na Diretoria. §1º. O Presidente, o 85 
primeiro e o segundo Vice-Presidentes serão eleitos pelo Plenário, dentre os membros do Comitê. §2º. O cargo de 86 
Secretário será exercido pelo Presidente da entidade delegatária que exerce as funções de Agência de Água da 87 
Bacia do CEIVAP, que deverá ser referendado pelo Plenário do CEIVAP. §3º. Os mandatos do Presidente e dos 88 
Vice-Presidentes serão de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos uma única vez consecutivamente. §4º. Qualquer 89 
membro da Diretoria poderá ser destituído por decisão de dois terços dos membros do Comitê, em reunião 90 
extraordinária, especialmente convocada para esta finalidade. A proposta de alteração do parágrafo 2º decorreu do 91 
entendimento de que era preciso desvincular o cargo de Secretário do CEIVAP, do cargo de Presidente do 92 
Conselho de Administração da AGEVAP. Como nas reuniões da Assembléia Geral e do Conselho de 93 
Administração da AGEVAP, marcadas para o dia seguinte a esta reunião (10/05/07), estarão sendo eleitos os novos 94 
membros e o Presidente do Conselho de Administração - que, pelo Regimento Interno em vigor, será o Secretário 95 
do CEIVAP - as diretorias do CEIVAP e da AGEVAP entenderam que esse seria o momento de se alterar o Artigo 96 
do Regimento que dispõe sobre a composição da Diretoria do CEIVAP. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (ONG Nosso 97 
Vale!Nossa Vida) protestou contra a forma como foi conduzido o debate em torno da alteração do Regimento 98 
Interno, segundo ela, através de discussões entre pequenos grupos, nos corredores, antes da reunião. Essa forma de 99 
condução das discussões, no seu entender, repercute muito mal para o CEIVAP. Na sua opinião, esse debate 100 
deveria acontecer no âmbito das Câmaras Técnicas, que deveriam ter sido convocadas para se reunir hoje, antes da 101 
plenária do CEIVAP, para tratar desse assunto. Ela concordou com que seja discutido na reunião de hoje apenas o 102 
parágrafo 2º, desvinculando o cargo de Secretário do CEIVAP do cargo de Presidente do Conselho de 103 
Administração. O Sr. Edilson de Paula Andrade (DAEE/SP) e a Sra. Marilene Ramos (SERLA/RJ) endossaram a 104 
recomendação da representante da ONG Nosso Vale!Nossa Vida, no sentido de que, daqui para frente, as 105 
discussões sobre a alteração do Regimento Interno do CEIVAP passem a ser feitas no âmbito das Câmaras 106 
Técnicas. A Diretora da AGEVAP, Sra. Eliane Barbosa, reiterou a informação de que a minuta de alteração do 107 
Regimento do CEIVAP distribuída aos membros presentes, tinha o intuito único de apresentar para análise 108 
posterior, inclusive junto à Câmara Técnica Institucional, uma consolidação das propostas existentes em 109 
documentos e relatórios do planejamento estratégico. Todo o Plenário concordou em alterar apenas o parágrafo 2º 110 
do Artigo 9. Depois de intenso debate, onde várias propostas de alteração foram apresentadas, finalmente chegou-111 
se a três propostas para serem votadas: Proposta 1: O cargo de Secretário será exercido pelo 2º Vice-presidente; 112 
Proposta 2 – O Secretário será eleito pelo Plenário entre os membros do CEIVAP; Proposta 3- O Secretário será 113 
indicado pelo Presidente e referendado pelo Plenário. Neste ínterim, houve uma proposição da Presidente da 114 
SERLA/RJ, Marilene Ramos, de que a Secretaria do CEIVAP fosse assumida pelo 1º Vice-Presidente do CEIVAP, 115 
Mauro Viegas. O mesmo agradeceu, declinando da proposta recebida, tendo então, a Sra. Marilene Ramos retirado 116 
sua proposta. O Presidente do CEIVAP colocou as três propostas em votação, resultando em empate entre as 117 
propostas 1 e  2.  De acordo com o  Art. 20 § 3  do Regimento Interno do CEIVAP, “Ao Presidente do CEIVAP 118 
caberá, além de seu voto como membro, o voto de qualidade”, o Presidente Paulo Teodoro deu o voto de qualidade 119 
à proposta 2 - eleição do Secretário entre os membros do Comitê. Então, não havendo alteração do caput do artigo, 120 
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mas alteração do parágrafo primeiro, a exclusão do §2º, e a conseqüente renumeração dos parágrafos 3º e 4º, que 121 
passaram a ser numerados como 2º e 3º, respectivamente, a redação do Artigo 9 do Regimento Interno do CEIVAP 122 
passa a ser: Art. 9º. O CEIVAP será dirigido por uma Diretoria constituída por um Presidente, dois Vice-123 
Presidentes e um Secretário, garantida a presença dos três Estados na Diretoria. Parágrafo Primeiro. O 124 
Presidente, o primeiro e o segundo Vice-Presidentes e o Secretário serão eleitos pelo Plenário, dentre os membros 125 
do Comitê. §2º. Os mandatos do Presidente e dos Vice-Presidentes serão de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos 126 
uma única vez consecutivamente. §3º.  Qualquer membro da Diretoria poderá ser destituído por decisão de dois 127 
terços dos membros do Comitê, em reunião extraordinária, especialmente convocada para esta finalidade. O 128 
Presidente do CEIVAP concedeu 10 (dez) minutos para os grupos se articularem para apresentar candidatos ao 129 
cargo de Secretário do CEIVAP. Pediu ao 1º Vice-Presidente, Sr. Mauro Ribeiro Viegas, para assumir a 130 
presidência da reunião, conduzindo o processo eleitoral, em função da necessidade de regressar a Belo Horizonte. 131 
O Sr. Edílson de Paula Andrade (DAEE/SP) apresentou como candidata a Sra. Marilene Ramos (SERLA/RJ) e o sr 132 
Cláudio Amaral (Sítio Boa Vista/MG) apresentou a Sra. Maria Aparecida Vargas, representante da Zona da Mata 133 
Gerações/MG. O 1º Vice-Presidente colocou em votação os dois nomes apresentados, tendo sido eleita como 134 
Secretária do CEIVAP, a Sra. Maria Aparecida Vargas com 25 (vinte e cinco) votos, contra 23 (vinte e três) votos 135 
para a Sra. Marilene Ramos. Houveram 2 (duas) abstenções. Em Assuntos Gerais, a Sra. Ninon Machado divulgou 136 
a Oficina sobre a incorporação da perspectiva de “Gênero” na gestão de recursos hídricos, que será realizada no 137 
mês de junho, em Angra dos Reis, na qual ela gostaria de ter a presença de um representante do CEIVAP. A 138 
representante do Instituto Ipanema registrou sua preocupação com a alteração ocorrida na Secretaria de Recursos 139 
Hídricos do Ministério de Meio Ambiente, que foi substituída pela Secretaria de Gestão Ambiental Urbana e 140 
Revitalização das Bacias. Com essa mudança, o Secretário de Recursos Hídricos deixa de ter status de Secretário e 141 
passa a ser Diretor, o que, no entender da Sra. Ninon Machado, significa uma certa diminuição de poder, justo num 142 
momento crítico de implementação do sistema nacional de gestão de recursos hídricos; ela disse considerar essa 143 
mudança um retrocesso. A Sra. Ninon Machado registrou, também, a visita do Papa Bento 16 a Guaratinguetá e a 144 
Aparecida, no Vale do Paraíba Paulista, onde vai realizar a cerimônia de canonização do primeiro santo brasileiro, 145 
Frei Galvão, que é natural de Guaratinguetá. Ela expressou que, para os cidadãos da bacia, católicos, isso tem um 146 
grande significado, somado ao fato de a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, ter sido entronizada na 147 
cidade de mesmo nome, também localizada na bacia do rio Paraíba do Sul. O Sr. Manoel Otoni Neiva comunicou 148 
que ele é o atual presidente do Comitê dos Afluentes Mineiros dos Rios Pomba e Muriaé. Destacou a presença de 149 
representantes das prefeituras dessa bacia, na reunião com a Agência Nacional de Águas para apresentação do 150 
Programa Nacional de Despoluição de Bacias – PRODES, realizada no Rio de Janeiro, no início do mês de maio. O 151 
Sr. Manoel Otoni Neiva questionou a política da ANA de não contemplar os pequenos municípios com o PRODES. 152 
O Sr. Edilson de Paula Andrade, representante do DAEE/SP no CEIVAP e secretário executivo do CBH-PS, 153 
informou que um grande pacote de obras de tratamento de esgoto está sendo executado pela SABESP, em  154 
Tremembé, Guararema, São José dos Campos, Taubaté e Cachoeira Paulista com conclusão prevista para 2010, 155 
com redução significativa da carga de esgoto lançada no rio Paraíba do Sul. Segundo informação do secretário 156 
executivo do CBH-PS, a carga de esgoto abatida no trecho paulista da bacia está em torno de 30%; depois da 157 
conclusão dessas obras, este índice deve subir para 80 %. Outro informe dado pelo Sr. Edilson de Paula foi sobre o 158 
projeto elaborado pelo DAEE/SP para reduzir as macrófitas no trecho paulista da bacia, para o qual foram 159 
destinados R$ 2,5 milhões, através de uma Medida Provisória do Presidente da República. O Sr. Juarez de 160 
Magalhães (Associação Rio-Minas/RJ) convocou todos a participarem da organização da III Conferência Nacional 161 
do Meio Ambiente, em seu estado, em sua região e em seu município. A Sra. Eliane Barbosa informou que já se 162 
encontra no site do CEIVAP, no “Fórum de Debates” e em “Notícias”, os relatórios do Planejamento Estratégico 163 
CEIVAP/AGEVAP, para que todos possam ter acesso a esses documentos e dar contribuições. A Diretora da 164 
AGEVAP comunicou que será realizada a 2ª Oficina Coletiva, para a Fase 2 do Planejamento Estratégico. 165 
Informou, ainda, que já está sendo providenciado o segundo número da revista Pelas Águas do Paraíba, que deverá 166 
passar a ser editada duas vezes por ano. Além da revista, a AGEVAP está estudando a possibilidade de editar um 167 
boletim informativo para divulgação de atividades e ações ocorrentes na bacia do Paraíba do Sul. A Sra. Eliane 168 
Barbosa anunciou, também, que a Agência Nacional de Águas está propondo um novo termo para o Convênio de 169 
Integração entre os estados da bacia do Paraíba do Sul, e que a ANA está solicitando que os comitês das bacias 170 
afluentes encaminhem contribuições aos órgãos gestores estaduais. O CEIVAP e a AGEVAP serão intervenientes 171 
nesse Convênio a ser assinado pelos Governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Sr. Jordano 172 
Augusto Nascimento, presidente da ONG Nascentes de Água Fonte de Vida, de Taubaté, relatou seu encontro com 173 
a Sra. Ninon Machado, em um Seminário realizado em Campos do Jordão, em 2003, onde ela comentou sua eleição 174 
como conselheira do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, prometendo que sua presença em Brasília 175 
estabeleceria uma janela para as entidades que lutam pela preservação do rio Paraíba do Sul. O Sr. Jordano 176 
Nascimento pediu que constasse em Ata sua cobrança à Sra. Ninon Machado que, segundo ele, até hoje não 177 
cumpriu a promessa de abrir essa janela. A Sra. Ninon Machado respondeu ao Sr. Jordano Nascimento, explicando 178 
que o que ela prometeu, naquela ocasião, foi conseguir que fosse paga diária de viagem para os representantes da 179 
sociedade civil no CNRH, de forma a viabilizar sua efetiva participação no Conselho; e isso ela conseguiu. O Sr. 180 
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José Bosco Fernandes, representante da SABESP, solicitou o tempo de 30 minutos na próxima reunião do 181 
CEIVAP, para apresentar o programa de despoluição da bacia do rio Paraíba do Sul, no trecho paulista, 182 
desenvolvido pela empresa de saneamento paulista, onde trabalha. A Sra. Eliane Barbosa aproveitou para sugerir 183 
que o CEIVAP abra espaço, em suas reuniões, para apresentação de programas e projetos para recuperação da 184 
bacia, de forma que esse Plenário não se reúna apenas para discutir assuntos políticos, mas também técnicos. O Sr. 185 
Renine César de Oliveira (SAAE-BM) anunciou a liberação de recursos federais do PAC – Programa de 186 
Aceleração do Crescimento, para Barra Mansa, da ordem de R$ 83 milhões, que serão investidos em ações de 187 
esgotamento sanitário. Ele fez questão de destacar que o SAAE de Barra Mansa só conseguiu essa verba porque 188 
tinha um bom projeto executivo, que foi elaborado com recursos da cobrança pelo uso da água. O Sr. Renine de 189 
Oliveira aproveitou para agradecer ao CEIVAP e à AGEVAP. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 190 
tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, será 191 
assinada pelo Presidente do CEIVAP, Sr. Paulo Teodoro de Carvalho, e pela Secretária, Sra. Maria Aparecida 192 
Borges Pimentel Vargas.  193 
Ata aprovada na 3ª Reunião Extraordinária do CEIVAP de 2007, realizada no dia 31 de outubro de 2007. 194 
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João Marcelino da Silva (Sindicato Rural de Monteiro Lobato); José Bosco de Castro (SABESP); João Alberto 224 
Cardoso de Oliveira (CESP); Andréa Francomano (Associação Advogados SJCampos); Leesander Alves da Cruz 225 
(UNA nas Águas); Tereza Paiva (Escola de Engenharia de Lorena – USP); Ana Maria de Gouvêa (Fundação 226 
Christiano Rosa); Sueleide S. Prado (Vale Verde); Carlos Roberto Aguiar (Instituto Eco-Solidário).  227 
 228 
Rio de Janeiro: Vera Lúcia Leite Saboya (SEDEEIS/SEELDI); Marilene Ramos (SERLA - titular); Fátima 229 
Casarin (SERLA – suplente); Ana Cláudia Zamboti representando Luiz Carlos Rodrigues (PM Volta Redonda); 230 
Madalena Sofia Cardoso Oliveira (PM Barra do Piraí); Mayra Ferrari da Cunha (PM Quatis); Marco Antônio Pinto 231 
Barbosa (CENF); André Lermontov (Águas do Imperador) e representando Paulo César Moreno (Águas do 232 
Paraíba); Marcello Barcellos Motta (CEDAE); Zenilson do Amaral Coutinho (ASFLUCAN); Maria Luiza Ferreira 233 
da Silva (ASSEMAE e SAAE-Três Rios); Mauro Ribeiro Viegas (FIRJAN); Renine César de Oliveira (PM Barra 234 
Mansa, SAAE-Barra Mansa e AMPAS); Oswaldo Gonçalves (Light); Sérgio Dias Canella (Furnas); Isabel Cristina 235 
da Silva (SAAE - Volta Redonda); Marco Túlio Xavier (Votorantim Metais); Vera Lúcia Teixeira (Nosso 236 
Vale!Nossa Vida); Paulo Jorge Xavier de Souza (FUNDENOR e Consórcio da Foz); Ninon Machado (Instituto 237 
Ipanema); Denival da Costa (Associação Ecológica Vale do Paraíba); José Alfredo Sertã (ABES-Rio); Juarez de 238 
Magalhães (Associação Rio-Minas); Marco Antônio Pinto Barbosa (Consórcio BNG2).  239 
 240 
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AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:   241 
Rogério Bigio (SRH/MMA), Marley Caetano de Mendonça (SRH/MMA), Cândido Menconi (FEMSA- Cervejarias 242 
Kaiser). 243 
 244 
Lista de presença de convidados: 245 
Jordano Augusto Nascimento (ONG Nascentes Água Fonte de Vida); Iran Cabral Brandão (COPASA/MG); 246 
Ednilda Teixeira (AMAR-Resende/RJ); Rosa Maria Mancini (SMA/SP); Josemar Coimbra (SERLA/RJ); Fábio 247 
Noronha de Souza (Resende Águas/RJ); Roosevelt Brasil Fonseca (Prefeito de Barra Mansa/RJ); Ricardo Dias 248 
(Câmara Municipal de Cataguases/MG); João Batista Siqueira (Câmara Municipal Cataguases/MG); Aloísio Dias 249 
Moreira (Fazenda Pedra Branca). 250 

 251 
Resende, 09 de maio de 2007 252 


