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ATA DA 42ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH - MÉDIO PARAÍBA DO 1 

SUL, realizada no dia 31 de maio de 2021 (segunda-feira) com início às 14:00h 2 

e término às 17:55h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. 3 

Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. Aprovação da ata da 17ª Reunião 4 

Plenária Extraordinária (24/03/21); 4. Posse dos novos membros (LIGHT e 5 

CEDAE); 5. Preenchimento de vaga na CTPIGL-Segmento Usuário; 6. 6 

Aprovação da Resolução ad referendum CBH MPS nº XX/2021 sobre 7 

recursos para custeio; 7. Aprovação da resolução que cria o GT 8 

Monitoramento; 8. Aprovação da resolução que cria o Grupo de 9 

Acompanhamento do Plano; 9. Parceria com INEA para consolidação da 10 

base de dados de cadastro de usuários e outorga de dominialidade 11 

estadual da RH-III; 10. Edital PROTRATAR CEIVAP; 11. Recomposição da 12 

Representação do Comitê no Conselho Consultivo do Parque Estadual da 13 

Serra da Concórdia (PESC) e indicação de representantes para o Plano 14 

Municipal de Resíduos Sólidos de Barra Mansa; 12. Informe do Comitê 15 

sobre os projetos e editais em andamento; 13. Informe sobre o andamento 16 

das atividades: a) CTPIGL; b) CTEA; c) GT Plano de Bacia; d) GT 17 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (Abrir questionário de avaliação); 18 

e) GT Cobrança; 14. Informe sobre as representações do Comitê em 19 

diversas instituições: a) CERHI (plenária, GT FUNDRHI e CTIL); b) FFCBH; 20 

c) CEIVAP (Plenária, GTAI e GTAOH); d) PNI; e) ARIE Floresta da Cicuta; f) 21 

REVISMEP; 15. Assuntos Gerais; 16. Encerramento. Item 1. Abertura; Por 22 

solicitação do presidente do CBH-MPS, Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), 23 

considerando sua fraca conexão de internet, o Secretário José Arimathéa 24 

Oliveira (IFRJ) conduziu a reunião e deu início às 14:00h. Deu boas-vindas aos 25 

presentes e reforçou as regras da videoconferência. Item 2. Aprovação da 26 

pauta; Após a leitura da pauta, foram inseridos três itens de pauta. São eles, 5. 27 

Preenchimento de vaga na CTPIGL-Segmento Usuário; 7. Aprovação da 28 

resolução que cria o GT Monitoramento; e 8. Aprovação da resolução que cria o 29 

Grupo de Acompanhamento do Plano. Logo depois, a pauta foi colocada para 30 

aprovação no chat. Sem nenhuma manifestação contrária, a mesma foi 31 

aprovada. Item 3. Aprovação da ata da 17ª Reunião Plenária Extraordinária 32 

(24/03/2021); Markus S. W. Budzynkz realizou uma contribuição de texto via e-33 

mail. Francisco Gurgel (Unifoa), Evandro Batista (PMRC) e Jane Soares 34 
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(SAAEVR) pediram para colocar os seus nomes na lista de presença, pois não 35 

havia constado. Não havendo mais objeções, foi aberta a votação no chat e a 36 

ata foi aprovada. 4. Posse dos novos membros (LIGHT e CEDAE); José 37 

Arimathéa Oliveira (IFRJ) disse que será dado posse aos novos membros da 38 

LIGHT e CEDAE. Roberta Abreu (AGEVAP) informou que Rinaldo, que iria tomar 39 

posse da LIGHT não estava presente na reunião. Após isso, José Arimathéa 40 

Oliveira (IFRJ) deu boas vindas a Maria Elizabete, que se apresentou e tomou 41 

posse representando a CEDAE. Maria Elizabete (CEDAE) agradeceu a todos e 42 

disse que será um prazer fazer parte desse trabalho. Sem mais nenhuma 43 

consideração, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. Preenchimento de 44 

vaga na CTPIGL-Segmento Usuário; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou 45 

que na última reunião Plenária, ficou uma vaga disponível na CTPIGL, no 46 

Segmento Usuário. Em seguida, Maria Elizabete se candidatou para a vaga, 47 

além de Flávia Pires (INB) ter indicado a mesma. Os representantes do 48 

Segmento Usuário aprovaram a posse de Maria Elizabete (CEDAE) para a vaga 49 

disponível. Sem nenhuma manifestação, passou-se para o próximo ponto de 50 

pauta. 6. Aprovação da Resolução ad referendum CBH MPS nº XX/2021 51 

sobre recursos para custeio; José Arimathéa Oliveira (IFRJ) contextualizou, 52 

onde disse que a AGEVAP convive com dificuldades na situação financeira, todo 53 

ano. Também comentou que nesse ano de 2021, a mesma chegou ao mês de 54 

maio sem a totalidade do repasse de recursos pelo Estado. Em seguida, disse 55 

que o CERHI/RJ criou uma resolução que autoriza o Comitê a autorizar o uso de 56 

recursos de projetos e investimentos para suprir as despesas da delegatária. 57 

Após isso, Roberta Abreu (AGEVAP) apresentou o valor repassado, referente a 58 

primeira parcela de custeio em 2021. Posteriormente, foi apresentado e lida a 59 

proposta de resolução para a aprovação sobre recursos para custeio por José 60 

Arimathéa Oliveira (IFRJ). Por fim, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) colocou a 61 

mesma para ser aprovada ou não. Sem nenhuma manifestação contrária, a 62 

resolução foi aprovada e passou-se para o próximo ponto de pauta. 7. 63 

Aprovação da resolução que cria o GT Monitoramento; José Arimathéa 64 

Oliveira (IFRJ) contextualizou que já foi comprado o equipamento de sonda para 65 

futuras análises de campo, e que a partir disso, viu-se uma necessidade de se 66 

ter um grupo de trabalho para o projeto de monitoramento do comitê. Em 67 

seguida, apresentou a resolução que cria o GT Monitoramento. Após a leitura, 68 
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Carin Muhlen (UERJ) realizou uma contribuição em relação ao Artigo 1 da 69 

composição, onde sugeriu acrescentar o INEA e ANA para a composição. Em 70 

seguida, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) pediu para ser criado um parágrafo 71 

único diante desse Artigo 1, discorrendo que o GT Monitoramento poderá 72 

funcionar com um número mínimo de 3 membros. Sem mais nenhuma 73 

contribuição, a resolução foi colocada para a aprovação e a mesma foi aprovada. 74 

8. Aprovação da resolução que cria o Grupo de Acompanhamento do 75 

Plano; José Arimathéa Oliveira (IFRJ) disse que a resolução tem praticamente 76 

as mesmas considerações da resolução apresentada anteriormente. Em 77 

seguida, contextualizou que o Plano de Bacia foi aprovado e que ele precisa virar 78 

realidade, e por isso, da sugestão de criação do Grupo de Acompanhamento do 79 

Plano. Posteriormente, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) passou pela resolução, e 80 

houve algumas alterações em torno dela. Após isso, José Arimathéa Oliveira 81 

(IFRJ) colocou a resolução para aprovação e a mesma foi aprovada. 82 

Seguidamente, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) abriu para os membros 83 

colocarem no chat a manifestação de interesse em compor tanto o GT 84 

Monitoramento, como também o Grupo de Acompanhamento do Plano. No 85 

grupo do GT Monitoramento, manifestaram interesse os seguintes membros, 86 

José Arimathéa Oliveira (IFRJ), Carin Muhlen (UERJ), André Luiz dos Santos 87 

(APEDEMA-RJ), Jane (SAAE-VR), Maria Elizabete (CEDAE), Vinícius Azevedo 88 

(P.M. Barra Mansa) e Ranyere Souza (P.M. Vassouras). Cada um deles 89 

realizaram suas defesas e se apresentaram, pois tinha apenas 2 vagas para 90 

cada segmento, com 3 candidaturas da Sociedade Civil para compor o grupo. 91 

Após as apresentações, André Luiz dos Santos (APEDEMA-RJ) desistiu da 92 

candidatura e disse que estaria disponível para apoio. O GT Monitoramento ficou 93 

composto, portanto, pelos membros apresentados acima, com exclusão do 94 

André Santos. No Grupo de Acompanhamento do Plano, se manifestaram os 95 

seguintes membros: Carin Muhlen (UERJ), André Luiz Moreira da Silva (UBM), 96 

Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM), Douglas Muniz (Prefeitura de Barra Mansa), 97 

Vinicius Azevedo (Prefeitura de Barra Mansa) e Markus S. W. Budzynkz 98 

(ADEFIMPA-RJ). A composição tinha 6 vagas, então ficou composta pelos 99 

membros citados acima. Por fim, Roberta Abreu disse que será enviada uma 100 

carta para INEA, ANA e SEAS convidando-os a participarem dos grupos. 9. 101 

Parceria com INEA para consolidação da base de dados de cadastro de 102 
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usuários e outorga de dominialidade estadual da RH-III; José Arimathéa 103 

Oliveira (IFRJ) contextualizou que foi conversado com o INEA a possibilidade de 104 

consolidar a base de dados de cadastro de usuário e outorga de dominialidade 105 

estadual da RH-III. Também comentou que o INEA criou um sistema novo para 106 

alimentar esses dados, porém estão sem mão de obra para essa demanda. A 107 

partir disso, e com as reuniões realizadas entre o CBH MPS e o INEA, foi 108 

sugerida a estratégia de se contratar estagiários para a função. José Arimathéa 109 

Oliveira (IFRJ) disse que o INEA queria que o estagiário ficasse apenas no Rio 110 

de Janeiro e não em Volta Redonda/RJ, o que geraria uma série de problemas. 111 

Diante disso, e após as conversas realizadas, o INEA deu um retorno, aceitando 112 

a contratação dos estagiários para atuarem com essas demandas em Volta 113 

Redonda/RJ. Após todo esse contexto, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) colocou 114 

para a aprovação a autorização de um termo de cooperação técnica entre o CBH 115 

MPS e o INEA, como também colocou para a aprovação a contratação dos 116 

estagiários. Tanto o termo de cooperação técnica e a contratação dos estagiários 117 

foram aprovados. Sem mais nenhuma consideração, passou-se para o próximo 118 

ponto de pauta. 10. Edital PROTRATAR CEIVAP; Leonardo Guedes (AGEVAP) 119 

contextualizou que o Edital do PROTATAR CEIVAP teve as inscrições 120 

prorrogadas. Também comentou que o CBH MPS enviou uma carta aos 121 

municípios para se ter um retorno de manifestação de interesse, diante das 122 

inscrições prorrogadas. Porém, Leonardo Guedes (AGEVAP) disse que não 123 

houve nenhuma manifestação extra dos municípios, continuando apenas com as 124 

manifestações já recebidas (Porto Real, Levy Gasparian, Volta Redonda e 125 

Vassouras). Arimathéa reforçou que o Comitê, nos últimos anos, tem destinado 126 

recursos para esta ação, para aumentar a contrapartida dos municípios, 127 

aumentando as chances de os municípios serem habilitado, mas que não tem 128 

recebido a demanda dos municípios, pois a maioria tem problemas com as 129 

certidões, principalmente o CAUC. Em seguida, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) 130 

informou que Barra Mansa foi contemplado com o Edital PROTRATAR I. Nesta 131 

época o comitê ainda não aportava recursos para a contrapartida. Informou 132 

ainda, o recebimento do Ofício CP/GPFO nº 17/2021 do SAAE de Barra Mansa 133 

solicitando apoio financeiro do CBH MPS na contrapartida obrigatória do 134 

município. Disse que considerando que o comitê vem tendo uma frustração anual 135 

nestes editais, o que é ruim, pois o recurso fica parado na conta e que a eficiência 136 
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do gasto está sendo cobrada pelo Ministério Público. Complementou dizendo 137 

que a Diretoria do CBH MPS analisou o pedido e chegou à conclusão de que é 138 

possível oferecer apoio para esta demanda, considerando todo o exposto acima. 139 

Logo depois, informou que primeiramente fizeram uma consulta à Diretoria da 140 

AGEVAP para entender se o comitê poderia ter este tipo de colaboração, tendo 141 

como resposta que o CEIVAP teve uma iniciativa semelhante com a Prefeitura 142 

de Volta Redonda e que, por similaridade, esta condição seria viável, mas que 143 

por precaução, enviaram consulta ao jurídico da AGEVAP para se ter um maior 144 

embasamento acerca do processo e que a resposta chegou no momento da 145 

reunião, então ainda não conheciam. Roberta e Arimathéa informaram que o 146 

jurídico disse que não há óbice, mas solicita mais documentos para continuar a 147 

avaliação. Vera esclareceu que o comitê vem aportando recursos como 148 

contrapartida do PROTRATAR a partir do edital II do CEIVAP e que esta 149 

solicitação é referente ao edital I. Por isso o SAAE fez esta solicitação. Lembrou 150 

ainda a obrigatoriedade, pela lei, da aplicação de recursos em esgotamento 151 

sanitário e esclareceu que não estão falando em abertura de edital, pois apenas 152 

o município de Barra Mansa foi contemplado na época. Arimathéa disse que 153 

ainda não tem o parecer final da assessoria jurídica, mas trouxeram para a 154 

plenária para compartilhar. Fez a leitura da carta recebida do SAAE e do parecer 155 

da assessoria jurídica. Carin (UERJ) disse que esse recurso já é tão difícil de 156 

desembolsar, que as instituições estarem com as certidões em dia é um gargalo 157 

do comitê há anos. E que esta é uma forma do comitê investir em uma das 158 

regiões mais críticas da bacia. Que o município já foi aprovado no Protratar, com 159 

as contas aprovadas. Que considera que é uma forma direta de investir sem tirar 160 

recursos dos outros municípios, que o processo está bastante transparente. 161 

Acredita que o município terá que apresentar as certidões novamente e que isso 162 

acaba não garantindo que vá conseguir concluir, mas que o comitê deveria sim 163 

apoiar.  José Arimathéa Oliveira (IFRJ) disse que valor solicitado pelo SAAE não 164 

vai influenciar os recursos do Edital IV. Flávia disse que o município não deve 165 

ter o CADIN, e aí passa a solicitação para o SAAE com o objetivo de conseguir 166 

os recursos, que isso a deixa preocupada, que não sente segurança para 167 

aprovar, pois outros municípios perderam justamente por não ter as certidões 168 

exigidas. E que seria por demanda espontânea, que o comitê não tem o hábito 169 

de fazer. Arimathéa disse entende a colocação de Flávia, mas que o grande 170 



6 
 

questionamento ao CEIVAP é justamente eles solicitarem todas as certidões no 171 

edital, que deveriam solicitar no momento de repasse de recurso, que aí daria 172 

para repassar no momento em que o município estivesse regular. Leonardo 173 

disse que o tomador do recurso é o município, com interveniência do prestador 174 

do serviço. Que acredita que a etapa de verificação das certidões já foi vencida, 175 

tanto que já foi homologada a licitação pela Caixa, só que Barra Mansa apenas 176 

dividiu o repasse da contrapartida. E que quanto ao Edital I, da RH-III 177 

participaram Volta Redonda e Barra Mansa, mas Volta Redonda desistiu, 178 

ficando, portanto, apenas Barra Mansa. Vinícius (P.M. Barra Mansa) falou que 179 

vai estar tratando esgoto não só em Barra Mansa, mas na região à jusante, que 180 

se deve pensar como Região Hidrográfica e não como município. Luiz Fernando 181 

(P. M. Miguel Pereira) disse que deve sim apoiar a solicitação, que Miguel 182 

Pereira ficou de fora por não ter projeto. Por fim, após os esclarecimentos, José 183 

Arimathéa Oliveira (IFRJ) colocou para a aprovação se a plenária é favorável ou 184 

não ao atendimento da demanda apresentado pelo SAAE-BM para que o CBH 185 

MPS aporte recursos e que seja contemplado esse investimento. Com a maioria 186 

dos votos a favor, foi aprovado. Sem mais nenhuma manifestação passou-se 187 

para o próximo ponto de pauta. 11. Recomposição da Representação do 188 

Comitê no Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra da Concórdia 189 

(PESC) e indicação de representantes para o Plano Municipal de Resíduos 190 

Sólidos de Barra Mansa; José Arimathéa Oliveira (IFRJ) contextualizou que o 191 

CBH MPS está sem representação na PESC e pediu a candidatura de dois 192 

membros para essa representação. Ive Santos Muzitano (Fiperj) e Mariana Brum 193 

(NVNV) se candidataram. Sendo Ive Santos Muzitano (Fiperj) como titular e 194 

Mariana Brum (NVNV) como suplente. Em seguida, José Arimathéa pediu 195 

também que fosse indicado dois membros para a participação no Plano 196 

Municipal de Resíduos Sólidos de Barra Mansa. Geovane Andrade (Prefeitura 197 

de Porto Real) se candidatou e foi escolhido. Sem mais nenhuma consideração, 198 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 12. Informe do Comitê sobre os 199 

projetos e editais em andamento; Leonardo Guedes (AGEVAP) informou 200 

sobre os projetos e editais em andamento. Comentou que nos projetos de 201 

esgotamento sanitário que os municípios foram aprovados no edital vigente. 202 

Também comentou que no projeto cílios do paraíba os municípios Itatiaia e 203 

Quatis foram contemplados no edital. Outro projeto informado foi o pró-pesquisa, 204 
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onde disse que está sendo finalizado algumas questões com a UFF para assinar 205 

o convênio. Ademais, informou que no projeto de educação ambiental está 206 

aguardando um retorno das escolas para continuar com o projeto. Por fim, disse 207 

que no raio X de esgotamento sanitário, a partir de junho/julho, começará a entrar 208 

em contato com os municípios para realizar a próxima edição do mesmo. Sem 209 

mais nenhum informe, passou-se para o próximo ponto de pauta. 13. Informe 210 

sobre o andamento das atividades: a) CTPIGL; Roberta Abreu (AGEVAP) 211 

disse que a CTPIGL não teve reunião ainda com a nova gestão. Também 212 

informou que já vinha sido trabalhado os pontos de monitoramento e que tem a 213 

seguinte pauta para a próxima reunião, levantamento de informações para 214 

observatório das águas. b) CTEA; André Luiz Moreira da Silva (UBM) 215 

contextualizou que ocorreu a primeira reunião da CTEA com a nova gestão e foi 216 

traçado uma linha de trabalho. Também sugeriu que os membros da Plenária 217 

conheçam e estudem o Plano de Bacias. c) GT Plano de Bacia; Carin Muhlen 218 

(UERJ) disse que todo CBH MPS deve estar alinhado com o Plano de Bacia para 219 

se chegar em futuras ações sobre o tema. Também comentou que o MOP está 220 

no processo de finalização e está para ser aprovado no final de junho. d) GT 221 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (Abrir questionário de avaliação); 222 

José Arimathéa Oliveira (IFRJ) disse que foi realizada a leitura do relatório de 223 

avaliação da AGEVAP e que estão validando para mandar para a comissão de 224 

avaliação do INEA. Roberta Abreu (AGEVAP) comentou que será aberto o 225 

questionário de avaliação pelos membros da plenária sobre a atuação da 226 

AGEVAP e que será encaminhado por e-mail. e) GT Cobrança; José Arimathéa 227 

Oliveira (IFRJ) reforçou a fala de Leonardo Guedes (AGEVAP) durante a reunião 228 

de que o GT Cobrança estará vinculado a Câmara Técnica, para se dar 229 

continuidade no trabalho. 14. Informe sobre as representações do Comitê em 230 

diversas instituições: a) CERHI (plenária, GT FUNDRHI e CTIL); Vera Lúcia 231 

Teixeira (SAAE BM) comentou que o CERHI e CTIL estão discutindo a questão 232 

do recurso do GT FUNDRHI. b) FFCBH; José Arimathéa Oliveira (IFRJ) 233 

comentou que o FFCBH está se reunindo semanalmente nas terças-feiras para 234 

dar continuidade nas atividades. c) CEIVAP (Plenária, GTAI e GTAOH); Vera 235 

Lúcia Teixeira (SAAE BM) comentou que o GTAI fez um levantamento da 236 

discussão do Plano do CEIVAP. Também disse que o GTAOH está discutindo 237 

acerca dos reservatórios. Por fim, disse que a Plenária do CEIVAP montou o 238 
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grupo de comissão eleitoral. d) PNI; O referido assunto não foi falado na reunião. 239 

e) ARIE Floresta da Cicuta; Flávia Pires (INB) disse que já houve a primeira 240 

reunião e que dia 01/06/21 será a próxima. f) REVISMEP; Flávia Pires (INB) 241 

comentou que a primeira reunião do REVISMP foi mais uma reunião de eleição 242 

e apresentação. 15. Assuntos Gerais; José Arimathéa Oliveira (IFRJ) informou 243 

sobre a semana do meio ambiente do IFRJ, que está ocorrendo, e convidou a 244 

Plenária para participar. 16. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, a 245 

reunião foi encerrada pelo Secretário José Arimathéa Oliveira (IFRJ), tendo a 246 

presente ata sido lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, 247 

depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente.   248 

 249 

Volta Redonda, 31 de maio de 2021 250 

 251 

 252 

Luis Felipe Cruz Lenz Cesar 253 

Presidente 254 

 255 

Encaminhamentos: 1) Inserir CEDAE na lista de presença, na composição do 256 

site e enviar para atualizar; 2) Inserir Maria Elizabete na composição da CTPIGL 257 

e no site; 3) Atualizar na planilha dos GT, a composição do GT monitoramento; 258 

4) Atualizar na planilha dos GT, a composição do GAP; 5) Atualizar Resoluções 259 

e enviar para site; 6) Elaborar e enviar carta a ANA, SEAS e INEA convidando a 260 

participar do GT Monitoramento; 7) Elaborar e enviar carta a ANA, SEAS e INEA 261 

convidando a participar do GAP; 8) Elaborar e enviar carta indicando a Ive e 262 

Mariana para PESC; 9) Elaborar e enviar carta indicando o Geovane para 263 

PMGIRS Barra Mansa. 264 

 265 

Lista de Presença: 266 

Membros representantes do Poder Públicos: Ive Santos Muzitano (Fiperj); 267 

Pedro Paes Leme (INEA); Renato Camerano Barbosa (P. M. Barra do Piraí); 268 

Pedro da Silva Neto (P. M. Valença); Vinicius Azevedo (Prefeitura de Barra 269 
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Mansa); Luiz Fernando Carvalheira (P. M. Miguel Pereira); Felipe Thiago da Silva 270 

Lima (P. M. Paraíba do Sul); Rhayanna Diz Goncalves (P.M.Pinheiral); Alan 271 

Alves do Nascimento (Município de Itatiaia); Mario Luiz Dias Amaro (P.M. de 272 

Piraí); Cláudio Cotia (Prefeitura de Resende); Geovane Alves de Andrade 273 

(Prefeitura de Porto Real); Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro); Ten Cel 274 

BM Luciano Inácio Barbosa de Melo (Secretaria de Estado de Defesa); Ranyere 275 

do Nascimento de Souza (P.M. Vassouras); Guilherme Silva Guedes (P.M. Rio 276 

das Flores) e Ana Maria Ferreira Lopes (P.M. Rio das Flores). 277 

Membros representantes dos Usuários: Thiago Guedes (Água das Agulhas 278 

Negras); Flávia Pires (INB); Jane Soares (SAAEVR); Daiane Moreira Valim 279 

(SANEAR); Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) e Maria Elizabete Costa (CEDAE). 280 

Membros representantes da Sociedade Civil: Vera de Fátima Martins 281 

(ACAMPAR-RJ); Markus S. W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ); Nilza Magalhães 282 

Macário (AEDB); André Luiz dos Santos (APEDEMA-RJ); Francisco Jácome 283 

Gurgel (Unifoa); Mariana da Costa Brum (NVNV); Carin Muhlen (UERJ); Denise 284 

Celeste Godoy (UERJ); Eduardo Roberto Wagner (Associação Civil Vale 285 

Verdejante); André Luiz Moreira da Silva (UBM); José Arimathéa Oliveira (IFRJ) 286 

e Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil). 287 

Ausência Justificada: Aline Guedes Pinheiro (INEA); Caroline Teixeira Lopes 288 

(P.M. Quatis); Antônio Carlos Simões de Santana Filho (CSN) e Maria do Carmo 289 

Silva (NVNV). 290 

Lista de presença de convidados: Saulo Azevedo; Neila Faber; Camila Faria 291 

e Instituto Iddeia. 292 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes, Tamires 293 

Souza, Sabrina Arantes e Thiago Firmino.    294 


