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ATA DAS 1ª e 2ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 1 
DO RIO PARAÍBA DO SUL - CEIVAP DO ANO DE DOIS MIL E DEZ, realizadas no dia 09 de dezembro de 2 
2010, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ. Aos nove dias do mês de agosto de 2010, com a presença de 50 3 
membros do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e 20 convidados (conforme relação 4 
de presença no final desta ata) e justificadas as ausências, conforme relação também apresentada no final da ata, 5 
teve início a reunião presidida pela Presidente do CEIVAP, Sra. Marilene Ramos (Secretaria do Estado do 6 
Ambiente - SEA/RJ) com a seguinte Ordem do Dia: 1ª Reunião Ordinária: 1- Abertura da sessão; 2- 7 
Apresentação da Ordem do Dia; 3- Comunicações; 4- Aprovação da ata da última reunião (de 25/08/2010); 5- 8 
Aprovação da Agenda anual do CEIVAP de 2011; 6- Composição da Comissão do Processo Eleitoral do CEIVAP 9 
biênio 2011/2013; 7- Edital do Processo Eleitoral; e 8- Aprovação do Orçamento 2011. 2ª Reunião Ordinária: 10 
1- Abertura da sessão; 2- Apresentação da Ordem do Dia; 3- Comunicações; 4- Aprovação do 11º Termo Aditivo 11 
ao Contrato de Gestão nº 14/04; 5- Aprovação do Edital e Critérios de Hierarquização do Manual de Orientação ao 12 
Proponente – CEIVAP 2010 e 2011; 6- Avaliação da AGEVAP pelos membros do CEIVAP; e 7- Encerramento. A 13 
presidente do CEIVAP, Sra. Marilene Ramos (SEA/RJ) abriu a 1ª Reunião Ordinária do CEIVAP de 2010, 14 
convidando para a mesa os demais membros da diretoria do Comitê: Sr. Breno Gurgel (ABES/SP) e Sra. Maria 15 
Aparecida Pimentel Vargas (Energisa Soluções SA/MGA); e ainda o diretor executivo da AGEVAP, Sr. Edson 16 
Fujita; e a diretora de Gestão das Águas e do Território do INEA/RJ, Sra. Rosa Maria Formiga. A Presidente 17 
desejou boa tarde a todos e procedeu à leitura da Ordem do Dia das duas reuniões. Convidou todos para a 18 
audição do Hino Nacional e, em seguida, fez as seguintes comunicações ao Plenário: Item 3 – Comunicações – 19 
Na última reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Rio de Janeiro, um membro do CEIVAP foi 20 
homenageado: o Sr. José Alfredo Charneux Sertã, representante da ABES/RJ no Comitê. A Presidente do CEIVAP 21 
pediu uma salva de palmas para ele. Ela comunicou que foi concluído o Plano de Contingência da Bacia do Rio 22 
Paraíba do Sul. Anunciou que a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro assinou com a Companhia 23 
Siderúrgica Nacional – CSN, um termo de ajuste de conduta, pelo qual a CSN terá que investir R$ 216 milhões na 24 
modernização, substituição de equipamentos e mudança de processos, para reduzir a poluição do rio Paraíba do Sul 25 
e também a poluição atmosférica, ao longo dos próximos três anos. Ainda sobre a CSN, ela informou que a 26 
empresa deverá ser multada em R$ 16 milhões, pelo recente vazamento ocorrido no tanque de resíduos da lavagem 27 
de gases do alto forno, que atingiu o rio Paraíba do Sul. Sobre ações para controlar acidentes ambientais na bacia, 28 
ela informou que a empresa de Cataguases, em Minas Gerais, cuja barragem vaza periodicamente, será melhor 29 
monitorada pelos órgãos competentes, para observar se está sendo feito o descondicionamento das barragens para 30 
evitar vazamento. A presidente do CEIVAP comunicou, também, que foi assinado o contrato de gestão entre o 31 
INEA e a AGEVAP, para que esta atue como entidade delegatária das funções de agência da bacia do rio Guandu. 32 
Com a assinatura desse contrato, a AGEVAP passa a assumir o papel de agência de cinco comitês de bacias 33 
afluentes do estado do Rio; os outros quatro são: Comitê do Médio Paraíba do Sul, Comitê do Piabanha, Comitê do 34 
Rio Dois Rios e Comitê do Baixo Paraíba. Por fim, ela deu ciência ao plenário sobre a situação do Convênio 35 
IGAM/AGEVAP, que foi assinado há dois anos, para recadastramento dos usuários no trecho mineiro da bacia do 36 
Paraíba do Sul. Por erros na prestação de contas desse Convênio e “falhas, de parte a parte, na condução do 37 
processo” – segundo palavras da Presidente –, a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais decidiu que a 38 
AGEVAP deve devolver, integralmente, o recurso do Convênio, no valor de R$ 120 mil, até o dia 15 de dezembro. 39 
A AGEVAP recorreu da decisão, argumentando que parte do trabalho foi realizada, então discorda da exigência de 40 
devolução do recurso na sua totalidade. E moveu ação judicial contra a Fundação Educacional Comunitária de 41 
Cataguases – FUNCEC e o Consórcio do Rio Pomba – entidades contratadas pela AGEVAP para realizar o serviço 42 
objeto do Convênio – para que estas devolvam o recurso do IGAM, que foi repassado para elas pela AGEVAP. A 43 
diretoria do CEIVAP conseguiu que o Governo de Minas postergasse por 120 dias o prazo para devolução do 44 
recurso. E resolveu que, por ocasião da realização do Seminário do Setor Elétrico da Bacia do Rio Paraíba do Sul – 45 
SERPASUL, pela AGEVAP, o CEIVAP vai interceder junto aos patrocinadores desse Seminário para que 46 
contribuam financeiramente, para possibilitar à AGEVAP restituir os R$ 120 mil ao IGAM. A Presidente explicou 47 
que a AGEVAP poderá vir a receber pelo menos parte desse dinheiro de volta, dependendo da decisão judicial 48 
sobre a ação movida pela AGEVAP contra a FUNCEC e o Consórcio do Rio Pomba. A Secretária do CEIVAP, 49 
Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas, pediu seu afastamento da diretoria, por estar diretamente envolvida nesse 50 
processo. Para substituí-la, o representante da SEMAD/MG, Sr. Paulo Teodoro do Carvalho, indicou o Sr. Cláudio 51 
Amaral, representante da Fazenda Pedra Branca/MG. Sua indicação foi aprovada por unanimidade. Item 4 – 52 
Aprovação da ata da última reunião – A ata da Reunião do CEIVAP, realizada no dia 25/08/2010, foi 53 
aprovada na íntegra. Item 5- Aprovação da Agenda Anual de 2011 do CEIVAP – O diretor da AGEVAP, 54 
Sr. Edson Fujita, apresentou o calendário do CEIVAP para 2011, no qual constam as seguintes atividades: 55 
Convênio de Integração (de janeiro a dezembro); Promoção de debate sobre as transposições e derivações internas 56 
e externas à bacia (novembro e dezembro); Estabelecer mecanismos e valores de cobrança (análise da proposta de 57 
atualização da metodologia de cobrança (setembro e outubro); Aprovação da Agenda Anual de Atividades de 2012 58 
(novembro); Reuniões ordinárias (março e outubro); Aprovação do Plano de Aplicação dos recursos da cobrança 59 
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para 2012 (novembro); Aprovação do Orçamento exercício 2012 (agosto a outubro); Submeter à Plenária do 60 
CEIVAP, em sua primeira reunião do ano, os relatórios anuais de atividades do CEIVAP e da AGEVAP (janeiro a 61 
março); Aprovação de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ANA-AGEVAP, para alocação de recursos para o ano 62 
de 2012 (novembro e dezembro); Elaboração de Edital para as eleições do CEIVAP (janeiro); Realização das 63 
eleições do CEIVAP – definir junto aos Comitês Afluentes (janeiro e fevereiro); Eleição e posse dos novos 64 
membros e da nova diretoria (março); Eventos do CEIVAP (março e novembro); Revisão do Regimento Interno do 65 
CEIVAP (março a novembro). A Agenda Anual de Atividades do CEIVAP de 2011 foi aprovada conforme 66 
apresentada pela AGEVAP. Item 6 – Composição da Comissão do Processo Eleitoral do CEIVAP 67 
biênio 2011/2013 – Foi aprovada a Deliberação CEIVAP que institui a Comissão Eleitoral do CEIVAP para o 68 
biênio 2011/2013, encarregada da condução do processo eleitoral.  A Comissão ficou assim constituída: pelo estado 69 
de São Paulo - Edilson de Paula Andrade (DAEE), João Rodrigues (Kaiser-FEMSA Cerveja) e Renato Veneziani 70 
(Sindicato Rural de Monteiro Lobato); pelo Rio de Janeiro - Rosa Formiga (INEA), Alexandre Nascimento da 71 
Silveira (Light Energia) e José Alfredo Sertã (ABES); Minas Gerais – Marília Carvalho de Melo (IGAM), Paulo 72 
Valverde (CESAMA) e Fabiano Diogo Ferreira (AMAJF). Item 7 – Edital do processo Eleitoral - A 73 
Secretaria do CEIVAP apresentou o Edital de convocação do processo eleitoral do CEIVAP para a composição do 74 
Plenário do CEIVAP, para o mandato do biênio 2011/2013. O Plenário é constituído por 60 membros titulares, 75 
sendo 3 representantes da União e 19 de cada estado da bacia do Paraíba do Sul – São Paulo, Rio de Janeiro e 76 
Minas Gerais. Do total de 60 membros, 23 são representantes do Poder Público, 24 do segmento dos usuários e 13 77 
da sociedade civil. O processo eleitoral se dá da seguinte forma: os Comitês Estaduais de rios afluentes ou as 78 
Unidades de Gestão de Recursos Hídricos da bacia do Paraíba do Sul devem convocar Fóruns Eleitorais Estaduais 79 
dos segmentos da Sociedade Civil e dos Usuários de recursos hídricos, para indicação de seus representantes 80 
titulares e suplentes. A representação do Poder Público deve ser solicitada pelo CEIVAP, por carta, ao Ministério 81 
do Meio Ambiente, às Secretarias de Estado relacionadas ao gerenciamento dos recursos hídricos e à gestão 82 
ambiental; às Prefeituras Municipais e Associações de Municípios. O Edital de convocação do processo eleitoral 83 
foi aprovado.  O Estado de São Paulo marcou a data de seu fórum eleitoral para 26/02/2011. A reunião de posse 84 
dos novos membros do CEIVAP ficou marcada para o dia 31/03/11. Item 8- Aprovação do Orçamento 2011 85 
– Foi apresentada a Proposta Orçamentária 2011, aprovada pelo Conselho de Administração e pela Assembléia 86 
Geral da AGEVAP. A previsão de receita em 2011 é de R$ 15.817.631,07, proveniente das seguintes fontes: 1- 87 
Transferência do Contrato de Gestão ANA-AGEVAP – R$ 11.317.631,07 (recursos da cobrança pelo uso da água) 88 
+ R$ 2.000.000,00 (rendimento de aplicação financeira dos recursos da cobrança); 2- Transferência de recursos da 89 
transposição para a bacia do rio Guandu – R$ 2.500.000,00. Os recursos financeiros da cobrança pelo uso da água 90 
serão aplicados nas seguintes ações: 1- Ações de implantação e operação da Agência – R$ 1.498.922,30; 2- Ações 91 
prioritárias do Contrato de Gestão – R$ 2.505.000,00; 3- Ações estruturantes e estruturais – 3.1- Demanda induzida 92 
– R$ 3.393.220,00; 3.2- Demanda espontânea – R$ 8.069.338,38; 3.3- Acompanhamento dos programas, projetos e 93 
atividades (Agente técnico e/ou AGEVAP) – R$ 351.360,36. Os recursos disponibilizados para Ações 94 
Estruturantes no exercício de 2011 que não forem utilizados poderão ser utilizados em Ações Estruturais e vice-95 
versa. O CEIVAP aprovou o percentual de 20% dos recursos financeiros da transposição de água para a bacia do 96 
Guandu, para aplicação na implantação e operação da AGEVAP. O representante da Prefeitura de Piau/MG, Sr. 97 
Virgílio Furtado, quis saber se o recurso destinado a ações estruturantes e estruturais de demanda induzida é 98 
aplicado pela AGEVAP. A presidente do CEIVAP esclareceu que o recurso para demanda induzida não é para a 99 
AGEVAP; e sim para ser aplicado em projetos priorizados pela diretoria da CEIVAP, já que o Plano da Bacia atual 100 
não define com muita clareza as ações prioritárias. Explicou que a idéia de se criar a demanda induzida foi para 101 
evitar a pulverização do recurso. O diretor da AGEVAP relatou que cabe à Agência fazer o processo licitatório para 102 
contratação de empresa para execução dos projetos de demanda induzida propostos pela diretoria do CEIVAP e 103 
aprovados pelo Plenário. Informou, ainda, que será aberto edital para contratar empresas ou entidades para executar 104 
os projetos de demanda induzidas já aprovados: de pagamento por serviço ambiental, de elaboração de planos 105 
municipais de saneamento, de reordenamento das faixas marginais e de inventário do setor elétrico na bacia do 106 
Paraíba do Sul. Quanto a este último, o representante do DAEE/SP, Sr. Edilson de Paula Andrade, disse que há 107 
vastíssimo levantamento de dados sobre o setor na bacia, que deve ser consultado. O Plenário aprovou a 108 
Deliberação CEIVAP que aprova o Orçamento 2011 para aplicação dos recursos financeiros da cobrança 109 
pelo uso de recurso hídricos da bacia do rio Paraíba do Sul, com a seguinte ressalva: na redação da 110 
Deliberação, deve ser acrescentado um adendo dizendo que poderá haver remanejamento de recurso 111 
para aplicar na revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul, já que esta ação não 112 
foi incluída no Orçamento. Concluída a pauta da 1ª Reunião Ordinária do CEIVAP de 2010, a presidente 113 
encerrou esta reunião e abriu a 2ª Reunião Ordinária do CEIVAP, iniciando pelo Item 4 - Aprovação do 114 
11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ANA-AGEVAP nº 14/2004. O 11º Termo Aditivo ao Contrato 115 
de Gestão celebrado entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 116 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP foi aprovado pelo Plenário do CEIVAP, na íntegra, com a 117 
ressalva de que deverá ser alterado, posteriormente, se o Grupo de Trabalho de Acompanhamento do 118 
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Contrato de Gestão – formado no âmbito do CEIVAP – conseguir êxito em suas negociações com a 119 
ANA, para a qual o GT está propondo duas alterações no Contrato de Gestão: que seja diminuído o 120 
percentual da contrapartida a ser oferecida pelo tomador do recurso do CEIVAP; e que Relatório de 121 
Regulação seja eliminado, mantendo-se apenas o Relatório de Situação. Ficou decidido que, se essas duas 122 
propostas forem aprovadas pela ANA, o Contrato de Gestão deverá ser alterado, sem que seja necessária 123 
nova consulta ao Plenário do CEIVAP. O Grupo de Trabalho – integrado pela Sra. Rosa Maria Formiga 124 
(INEA/RJ), Sra. Zeila Piotto (FIESP) e Sr. Paulo Valverde (CESAMA) – foi autorizado a continuar as 125 
negociações com a ANA tendo em vista conseguir aprovar as alterações propostas. A representante do 126 
INEA/RJ defendeu as alterações propostas pelo GT. Disse que o Relatório de Regulação deve ser eliminado e 127 
o Relatório de Situação deve ser mais útil, mais robusto. O GT está pleiteando junto à ANA uma diminuição no 128 
percentual de contrapartida, igualando à contrapartida que vigora para o Comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí - 129 
PCJ. Item 5 – Aprovação do Edital e Critérios de Hierarquização concernente ao Manual de 130 
Orientação ao Proponente – CEIVAP 2010 e 2011 – O Plenário aprovou a Deliberação CEIVAP que dispõe 131 
sobre o Edital e os critérios de hierarquização que definem o calendário para a inscrição e aprovação e pontuação 132 
de propostas, a serem financiadas com recursos da cobrança pelo uso da água, dos orçamentos de 2010 e 2011, em 133 
atendimento ao Manual de Orientação ao Proponente do CEIVAP. O calendário aprovado ficou assim: o início da 134 
divulgação do Edital se dará no dia 10/12/2010; nos meses de janeiro e fevereiro acontecerão as reuniões de 135 
capacitação em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com o objetivo de apresentar o Manual de Orientação ao 136 
Proponente e tomar as providências para sua operacionalização; data limite para submissão de propostas - 137 
01/04/11; data de publicação da relação das propostas inscritas – 08/04/11; data de publicação da relação das 138 
propostas habilitadas (documento institucional) – 30/04/11; data de publicação das propostas hierarquizadas pelo 139 
CEIVAP – 28/07/11; data do envio das propostas para o Agente Técnico – 15/08/11; data do início da convocação 140 
dos tomadores pelo Agente técnico – 29/08/11. Esse calendário foi aprovado, com a seguinte ressalva: que as datas 141 
propostas sejam consideradas datas limites, devendo a AGEVAP envidar esforços para antecipar o processo. A 142 
representante da Vale Verde/SP na Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, Sra. Adriana Prestes, fez ressalvas ao 143 
Manual de Orientação ao Proponente; ela considera que os coeficientes que indicam as ações prioritárias para 144 
investimento precisam ser revistos; no seu entender, o Manual precisa ser aperfeiçoado e isso deve colocado como  145 
meta de trabalho para o próximo ano. Item 6 – Avaliação da AGEVAP pelos membros do CEIVAP – Foi 146 
aprovada a Deliberação CEIVAP que aprova a nova metodologia de avaliação da AGEVAP pelos membros do 147 
CEIVAP, quer foi concebida considerando a proposta de nova metodologia para apuração do indicador 148 
“reconhecimento social” da AGEVAP pelos membros do CEIVAP, encaminhada pela ANA. Concluída a pauta da 149 
reunião, a representante do Instituto Eco Solidário, Sra. Ana Maria de Gouvêa, pediu a palavra para comunicar que 150 
representantes da sociedade civil no CEIVAP se reuniram em Barra Mansa/RJ, cidade sede da ONG Nosso 151 
Vale!Nossa Vida, para discutir sobre o programa “Reordenamento das Faixas Marginais de Proteção em Áreas 152 
Urbanas nas Margens do Paraíba do Sul” apresentado pela diretoria do CEIVAP, como demanda 153 
induzida, para ser implementado com recurso da cobrança pelo uso da água de 2010. Ela manifestou a 154 
posição do segmento da sociedade civil contrária a esse programa, a ser implementado no município de 155 
Barra Mansa/RJ, por considerar insignificante o dimensionamento da área a ser estudada, que é de apenas 1 156 
km. No entender dos representantes da sociedade civil, para que este programa tivesse um resultado satisfatório, 157 
deveria compreender uma extensão de aproximadamente de 20 km. Também foi questionado o recurso de R$ 158 
280.000,00 destinado a esse programa, valor considerado muito alto, uma vez que a amostra proposta para estudo, 159 
na avaliação das entidades da sociedade civil , é muito pouco representativa. A manifestação da representante do 160 
Instituto Eco Solidário teve por objetivo apenas dar ciência ao Plenário da posição do segmento da sociedade civil 161 
com relação ao citado programa, pois o mesmo já foi aprovado pelo CEIVAP. Nada mais havendo a tratar, a 162 
Presidente do CEIVAP agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, tendo a presente Ata sido 163 
lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pela Presidente do 164 
CEIVAP, Sra. Marilene Ramos, que a presidiu, e pela Secretária, Sra. Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas. 165 
 166 
Resende, 9 de dezembro de 2010 167 
 168 
 169 
 170 
 171 

 172 
       Marilene Ramos                            Maria Aparecida B.P. Vargas 173 

Presidente do CEIVAP                            Secretária do CEIVAP 174 
 175 

LISTA DE PRESENÇA 176 
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 177 
Membros do CEIVAP 178 
 179 
MINAS GERAIS – Poder Público: Paulo Teodoro de Carvalho (SEMAD), Marília Carvalho de Melo (IGAM); 180 
Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de Piau); Oberdan Moreira Rocha (Prefeitura de Além Paraíba). Usuários: 181 
Edson Machado Gomes Pinto (COPASA); Cláudio Amaral (Fazenda Pedra Branca); Ricardo S. Pinto Silva 182 
(CESAMA); Wagner Soares Costa (FIEMG); Maria Aparecida Pimentel Vargas (Energisa Soluções SA); Oswaldo 183 
Ramos (Brookfield/Brascan); Votorantim Metais (Maurício Guadalupe); Daniel Lourenço Martins (Arcelor 184 
Mittal);. Organizações Civis: Fabiano Diogo Ferreira (Associação de Meio Ambiente de Juiz de Fora-AMAJF); 185 
João Emídio Lima da Silva (IAVARP); BIOCEP (Marco Antônio P. Barbosa).   186 
 187 
SÃO PAULO – Poder Público: Edilson de Paula Andrade (DAEE); Marcos Martinelli (SEAA/SP), José Roberto 188 
Schmidt (CETESB); Antônio Márcio de Siqueira (Prefeitura de Aparecida); Luiz Roberto Barretti (Prefeitura de 189 
São José dos Campos). Usuários: André Luís de Paula Marques (SAAE de Guaratinguetá); Renato Trabali 190 
Veneziani (Sindicato Rural de Monteiro Lobato); Jorge Monteiro (SABESP); Nádia Monteiro (FEMSA/Cervejaria 191 
Kaiser); Hélio Reiman (CIESP Taubaté); Ricardo de Souza Esper (FIESP); Ana Marcelina Juliani (Wirex Cable); 192 
Luiz Gonzaga Santos (Sindicato Rural de Paraibuna); João Alberto Cardoso de Oliveira (CESP). Organizações 193 
Civis: Mário Pero Tinoco (Sindicato dos Engenheiros de São Paulo); Breno Gurgel (ABES); Paula Guimarães 194 
Palmeira (OAB-Taubaté); Nelson Pesciotta (IEV); T. Mendes representando Patrícia Mourão (Vale Verde); Carlos 195 
Benedicto Cabral (Instituto Águas do Prata); Ana Maria de Gouvêa (Instituto Eco Solidário). 196 
 197 
RIO DE JANEIRO:  Poder Público: Marilene Ramos (Secretaria de Estado do Ambiente); Rosa Formiga 198 
Johnsson (INEA); Lauro Nardoto Conde (Prefeitura de São Sebastião do Alto); Carlos Ronald Macabu Arêas 199 
(Prefeitura de Campos dos Goytacazes); Eduardo Cezar da Silva Reis (Prefeitura de Nova Friburgo); Oscar Rosa 200 
Nepomuceno da Silva Neto (Prefeitura de Petrópolis). Usuários: Zenilson do Amaral Coutinho (Sindicato Rural de 201 
Campos); Fernando Carlos de Oliveira Júnior (Águas do Paraíba); Marcello Barcellos Motta (CEDAE); Alexandre 202 
Nascimento da Silveira (Light Energia SA); Sérgio Dias Canella (Furnas); Fernando Cavalcante (Consórcio 203 
BNG2). Organizações Civis: Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite (CDDH Petrópolis); José Alfredo Sertã 204 
(ABES). 205 
 206 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:   207 
Vera Lúcia Teixeira (ONG Nosso Vale!Nossa Vida); Maria Luiza Ferreira da Silva (SAAETRI – Três Rios). 208 
  209 
Lista de presença de convidados: 210 
 211 
Edson Fujita, Hendrik Mansur e Flávio Simões (diretoria executiva da AGEVAP); Marilda Lima da Silva 212 
(Prefeitura de Rio Preto/MG); Rogério Ferreira (Prefeitura de Além Paraíba/RJ); Maria Valesca Damásio (UFBA); 213 
Franklin Carlos Cruz (UFBA); Rodrigo Rocha Rodrigues (BIOCEP/MG); Luiz Eduardo são Thiago (FIRJAN/RJ); 214 
Paulo A. Valverde Jr. (CESAMA/MG); Daniel Cardoso (Secretaria de Meio Ambiente de Nova Friburgo/RJ); 215 
Adriana Prestes (Vale Verde Associação de Meio Ambiente/SP); Sueleide Prado (Vale Verde/SP); João Vieira de 216 
Araujo (Light Energia S.A./RJ); Liamara Fernandes Pinto (Tecnogea/SP); João Carlos Rodrigues (Heineken/SP); 217 
Ana Cláudia Zamboti (Prefeitura de Volta Redonda/RJ); Marina Alves Cordeiro (Prefeitura de Volta Redonda/RJ); 218 
Idelfonso Pinheiro (jornal A Voz da Cidade/RJ); Breno Lasmar (IGAM/MG); José Fernando (Arbonobre/RJ).  219 
 220 
 221 
 222 
Resende/RJ, 9 de dezembro de 2010 223 


