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ATA DA 43ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH - MÉDIO PARAÍBA DO 1 

SUL, realizada no dia 30 de agosto de 2021 (segunda-feira) com início às 14:00 2 

h e término às 17:30 h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. 3 

Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. Aprovação da ata da 42ª Reunião 4 

Plenária Ordinária (31/05/2021); 4. Posse do novo membro (LIGHT); 5. 5 

Apresentação do Projeto “A gestão participativa dos recursos hídricos no 6 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul” – Valéria Garcez; 6. 7 

Aprovação da Resolução CBH-MPS Nº xx/2021 que prorroga o prazo da 8 

Resolução de revisão do RI – reuniões híbridas; 7. Vaga CTPIGL sociedade 9 

civil; 8. PCHs Rio Preto; 9. Informe do Comitê sobre os projetos e editais 10 

em andamento; 10. Oficina RX do Esgotamento Sanitário (confirmar 11 

recebimento das cartas); 11. Convite para VI Simpósio Água Boa: 12 

Comunicação e Educação Ambiental – como ações de comunicação 13 

podem ser uma ferramenta de EA; 12. Informe sobre o andamento das 14 

atividades: a) CTPIGL; b) CTEA; c) GAP – Grupo de Acompanhamento do 15 

Plano de Bacia; d) GT Acompanhamento do Contrato de Gestão; e) GT 16 

Monitoramento; 13. Informe sobre as representações do Comitê em 17 

diversas instituições: a) CERHI (plenária, GT FUNDRHI e CTIL); b) FFCBH; 18 

c) CEIVAP (Plenária, GTAI e GTAOH); d) PNI; e) ARIE Floresta da Cicuta; f) 19 

REVISMEP/REVISTUR; g) PESC; h) Conselho Municipal de Saneamento 20 

Básico de Levy Gasparian; i) Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Barra 21 

Mansa; 14. Assuntos Gerais (envio das cartas dos lavabos); 15. 22 

Encerramento. Item 1. Abertura; O Sr. Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), 23 

realizou a abertura da reunião, deu boas-vindas aos presentes e reforçou as 24 

regras da videoconferência. Item 2. Aprovação da pauta; Neste item, o Sr. Luis 25 

Felipe Cesar (Crescente Fértil) colocou a pauta da reunião em aprovação e 26 

ressaltou a inclusão de dois novos itens de, sendo eles 7. Vaga CTPIGL 27 

sociedade civil e 8. PCH’ s Rio Preto. Item 3. Aprovação da ata da 42ª Reunião 28 

Plenária Ordinária (31/05/2021); A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) comentou 29 

que a ata da 42ª Reunião Plenária Ordinária, havia sido encaminhada para todos 30 

os membros da plenária e que não houve nenhuma objeção quanto à mesma. A 31 

ata foi então aprovada por todos. Item 4. Posse do novo membro (LIGHT); O 32 

Sr. Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) deu boas-vindas ao Sr. Rinaldo Rocha 33 

(Light) que se apresentou e tomou posse do cargo, representando a Light no 34 
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Setor de Usuários. O Sr. Rinaldo Rocha (Light) agradeceu a todos e disse que 35 

será um prazer fazer parte da equipe. Sem mais nenhuma consideração, 36 

passou-se para o próximo ponto de pauta. Item 5. Apresentação do Projeto “A 37 

gestão participativa dos recursos hídricos no Comitê da Bacia Hidrográfica 38 

do Médio Paraíba do Sul” – Valéria Garcez; Neste item de pauta, a discente 39 

Sra. Valeria Garcez agradeceu a oportunidade de estar apresentando seu 40 

trabalho de conclusão de curso em Desenvolvimento Regional e 41 

Sustentabilidade no IFRJ campus Pinheiral na reunião. Posteriormente ela 42 

projetou seu trabalho e durante a apresentação, ela ressaltou sobre os 43 

resultados obtidos na pesquisa em forma de questionário envidada à todos 44 

membros da Plenária CBH MPS no ano passado. Ela ainda disse sobre as 45 

etapas da pesquisa realizada e ressaltou que a intenção inicial, seria aplicar o 46 

questionário presencialmente, porém devido a pandemia enfrentada pela COVID 47 

19, o mesmo teve de ser aplicado via Google Forms, tendo assim uma baixa 48 

adesão de respostas. Posteriormente a discente, apresentou os resultados e 49 

discussões de seu trabalho (análise de frequência do poder público, sociedade 50 

civil organizada e usuários de água), o perfil dos respondentes, a participação 51 

social, articulação e conclui sua apresentação. Após encerrada sua 52 

apresentação, a discente Sra. Valéria Garcez disse sobre a importância do 53 

trabalho realizado, para sua vida acadêmica, profissional e pessoal. Logo em 54 

seguida, o Sr. Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) elogiou o trabalho realizado e 55 

disse sobre a contribuição do mesmo para o Comitê Médio Paraíba do Sul. O Sr. 56 

Leonardo Guedes (AGEVAP), também parabenizou o trabalho apresentado e 57 

ainda sugeriu a leitura da obra da autora Rebeca, onde a mesma aborda sobre 58 

os comitês, por meio de uma visão sistêmica, bem como a sua 59 

representatividade. Ele ainda continuou sua fala e sugeriu para próximos 60 

estudos a questão envolvendo a arrecadação dos comitês, uma vez que a 61 

participação dos membros de diversos seguimentos, varia de acordo com a 62 

mesma. A Sra. Cristiana do Couto, funcionária do IFRJ campus pinheiral também 63 

elogiou o trabalho realizado e o desempenho da discente e disse sobre as 64 

reflexões do trabalho, que podem ser tiradas para gestão efetiva e participativa 65 

do comitê. Posteriormente não houve mais comentários e então passou-se para 66 

o próximo ponto de pauta. Item 6. Aprovação da Resolução CBH-MPS Nº 67 

xx/2021 que prorroga o prazo da Resolução de revisão do RI – reuniões 68 
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híbridas; Neste item de pauta, foi projetada a resolução e então a Sra. Roberta 69 

Abreu (AGEVAP) contextualizou o objetivo da criação da mesma. Ela disse que 70 

inicialmente a resolução foi criada em junho de 2021 para criação de um grupo 71 

de trabalho, responsável por revisar o regimento interno do comitê e discutir 72 

sobre a realização de reuniões virtuais e híbridas. Continuou sua fala e ressaltou 73 

que o grupo havia conseguido se reunir e que a resolução havia sido vencida em 74 

março de 2021. A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) ainda ressaltou que seria 75 

necessário, rever os integrantes do grupo, uma vez que alguns deles, não eram 76 

mais membros do comitê. Ela continuou sua fala dizendo os atuais membros do 77 

comitê que compunham o grupo, sendo eles: o Sr. José Arimathéa (IFRJ), o Sr. 78 

Geovane Alves de Andrade (Prefeitura de Porto Real), a Sra. Flávia Pires (INB) 79 

e a Sra. Vera Lúcia (SAAE B.M). Posteriormente, a Sra. Flávia Pires (INEA), que 80 

fazia parte da antiga composição do grupo, se manifestou dizendo que não 81 

poderia continuar participando do mesmo. Sendo assim, ficou em aberto 3 vagas 82 

de membros para compor o grupo e então ficou em aberto para os membros da 83 

plenária, o interesse em estar participando do grupo. Posteriormente foi indicado 84 

o Sr. Douglas Muniz (P.M. Barra Mansa) para composição do grupo, todos 85 

concordaram. Sendo assim não tendo mais indicações, a Sra. Roberta Abreu 86 

(AGEVAP) disse que o quantitativo de membros que já compunham o grupo, 87 

cumpria os requisitos estabelecidos na resolução de criação do mesmo, mas que 88 

caso alguém manifestasse interesse em estar participando do grupo, deveria 89 

entrar em contato com a secretaria executiva do comitê. Item 7. Vaga CTPIGL 90 

sociedade civil. Neste item de pauta, a Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) ressaltou 91 

que o Sr. Francisco Jácome Gurgel (UniFOA) solicitou sua saída na CTPIGL 92 

como representante da sociedade civil e posteriormente, ela perguntou se 93 

alguém estava interessado em compor o atual posto vago. O Sr. André Luiz dos 94 

Santos (APEDEMA-RJ) e o Sr. Markus S. W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) se 95 

manifestaram inicialmente e se candidataram, porém posteriormente o Sr. 96 

Markus S. W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ) declinou a vaga ao Sr. André Luiz dos 97 

Santos (APEDEMA-RJ), que agradeceu e posteriormente ressaltou que 98 

desejava contribuir grandemente para o trabalho desenvolvido pela equipe da 99 

CTPIGL.  Item 8. PCHs Rio Preto. O Sr. Luis Felipe (Crescente Fértil), iniciou 100 

uma breve contextualização sobre o assunto e ressaltou que o Comitê Médio 101 

Paraíba do Sul, tomou conhecimento do processo de licenciamento da PCH no 102 
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Rio Preto, havia alguns meses. Ele ressaltou sobre a área de abrangência da 103 

PCH, dizendo que o empreendimento estava em processo de licenciamento por 104 

cerca de uma década e que o processo judicial estava encerrado e a licença 105 

prévia emitida. Ele continuou sua fala e disse que o grupo local: Associação 106 

Moradores e Amigos de Porto das Flores – MG), havia procurado o comitê, 107 

dizendo haver uma série de lacunas nos estudos do empreendimento e que o 108 

grupo estava buscando maneiras de reverter a implantação do empreendimento, 109 

uma vez que o mesmo apresenta-se inadequado. O Sr. Luis Felipe (Crescente 110 

Fértil) também ressaltou que o comitê, possui um histórico de defesa e que já 111 

participou da defesa do Rio Preto Livre, onde foi aprovado em Fórum uma carta 112 

que conclamava a sociedade e poderes da região de abrangência do rio, com o 113 

objetivo de defendê-lo e o torna-lo livre de barragens, frente a sua importância 114 

para a sociedade e meio ambiente. Ele também disse que o comitê, havia 115 

realizado uma reunião com a Associação Moradores e Amigos de Porto das 116 

Flores – MG e posteriormente o comitê organizou um encontro com a assessoria 117 

do deputado Carlos Minc. Ele disse que no encontro promovido, foram discutidas 118 

as falhas observadas no licenciamento e foram adotadas algumas estratégias de 119 

ações, como por exemplo questionar ao IBAMA sobre o empreendimento. O Sr. 120 

Luis Felipe (Crescente Fértil) ainda ressaltou que o objetivo de discutir sobre este 121 

item de pauta era realizar o levantamento de questões resolvidas ou omitidas, 122 

durante o processo de licenciamento ambiental e posteriormente o Sr. Annibal 123 

Magalhães, que estava representando a Associação Moradores e Amigos de 124 

Porto das Flores – MG teve seu momento de fala. Durante seu momento de fala, 125 

o Sr. Annibal Magalhães projetou uma apresentação, onde a mesma continha 126 

figuras do rio preto, informações sobre sua localização, contextualização da 127 

audiência pública da PCH Santa Rosa I, andamento do processo de 128 

licenciamento e as falhas encontradas no mesmo. Ele também disse sobre as 129 

ações que foram adotadas pela comunidade local e a associação moradores, em 130 

manifesto à implantação da PCH Santa Rosa I, como a procura ao ministério 131 

público federal de Volta Redonda, a criação de cartazes de mobilização e 132 

conscientização, a participação no Fórum de Rio Preto que contou com a 133 

participação do Comitê Médio Paraíba do Sul e CEIVAP. O Sr. Annibal 134 

Magalhães ainda ressaltou sobre a importância das Corredeiras do Rio Preto, de 135 

suas paisagens locais, seu patrimônio histórico, a biodiversidade presente no 136 
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mesmo, dentre outros e ressaltou como a implantação da PCH Santa Rosa I, 137 

pode acarretar numa série de impactos socioambientais. Após encerrada a 138 

apresentação ele ressaltou sobre o andamento do processo judicial do 139 

empreendimento e disse sobre como o Comitê Médio Paraíba do Sul poderia 140 

ajudar o engajamento das ações do movimento social da comunidade da região. 141 

Posteriormente a Sra. Vera Lúcia (SAAE B.M.) disse sobre a participação do 142 

Comitê Médio Paraíba do Sul na segunda audiência de Rio das Flores, 143 

ressaltando que o CEIVAP havia pago a avaliação ambiental integrada, onde 144 

está incluso o Rio Preto. Ela ainda disse que na audiência realizada, foi 145 

convidada a empresa que fez essa avaliação, onde a mesma apresentou-se 146 

contrária à realização do empreendimento. Por conseguinte, o Sr. Vinicius 147 

Azevedo (P.M. Barra Mansa) teve seu momento de fala e questionou alguns dos 148 

apontamentos realizados pelo Annibal Magalhães, como a abrangência da área 149 

do empreendimento e também manifestou sua opinião à respeito dos arquivos e 150 

relatórios do empreendimento, constando-os como superficiais e ainda propôs 151 

que o Comitê Médio Paraíba do Sul, criasse uma linha de questionamentos para 152 

encaminhamento deste item de pauta. Logo em seguida, o Sr. Leonardo Guedes 153 

(AGEVAP), sugeriu uma linha de questionamento, sendo ela: 1. Melhor definição 154 

de área a ser alagada; 2. Há inventário de patrimônio cultural (arquitetônico e 155 

outros) na área impactada pela PCH? 3. Qual a relação relativo aos custos 156 

ambientais e benefícios gerados a comunidade?; 4. Há planejamento detalhado 157 

de medidas de mitigação dos impactos causados a comunidade do entorno?; 5. 158 

Há estudos voltados a "perda" da autodepuração do rio e possivelmente da 159 

ictofauna, causada pela ausência das corredeiras?. Sendo assim, ficou definido 160 

que o Comitê Médio Paraíba do Sul encaminharia estes questionamentos para 161 

a Associação Moradores e Amigos de Porto das Flores – MG, para maior 162 

enriquecimento de conteúdo e após isso, o comitê elaboraria um ofício para ser 163 

encaminhado ao IBAMA e MPF. Todos concordaram. Item 7. Informe do 164 

Comitê sobre os projetos e editais em andamento; Neste item de pauta o Sr. 165 

Leonardo Guedes (AGEVAP), inicialmente disse que o Comitê Médio Paraíba do 166 

Sul está terminando de contemplar os municípios inscritos no Projeto de Sistema 167 

de Esgotamento Sanitário, no ano de 2019. Disse ainda que já foi feito o 168 

encaminhamento do projeto, para os municípios de Porto Real e Quatis e que 169 

está em andamento o projeto para o município de Itatiaia e para uma parcela do 170 
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município de Rio das Flores, avançando para Quatis e Porto Real. Disse ainda 171 

que o próximo projeto à ser contratado será para o município de Piraí e Rio Claro, 172 

que não possuem projeto elaborado à nível executivo. Posteriormente o Sr. 173 

Leonardo Guedes (AGEVAP) ressaltou sobre o andamento do Projeto Cílios 174 

Paraíba do Sul, dizendo o objetivo do mesmo, os municípios já contemplados: 175 

Pinheiral e Porto Real, e os próximos à serem contemplados: Quatis e Itatiaia e 176 

Barra Mansa. Ele falou também sobre o projeto de monitoramento que vêm sido 177 

realizado pelo comitê, onde foi criado o GT Monitoramento, para definição dos 178 

pontos à serem utilizados no diagnóstico inicial, por meio da sonda 179 

multiparamétrica adquirida. Disse ainda que, está sendo realizada a cotação dos 180 

insumos para futura capacitação e manuseio da sonda. Ele ressaltou que a 181 

capacitação vai ser organizada pelo GT Monitoramento e que será aberta vagas 182 

aos membros da plenária. Em seguida, o Sr. André Luiz Moreira da Silva (UBM) 183 

questionou sobre o andamento do Projeto Caravana das Águas e o Sr. Leonardo 184 

Guedes (AGEVAP) disse que o mesmo havia sido suspenso no ano de 2021, 185 

por conta da pandemia enfrentada pela COVID 19. Ele continuou sua fala 186 

dizendo o objetivo do projeto, e que o mesmo terá atualização de orçamento, 187 

uma vez houve variação nos valores dos produtos presentes, e disse que a 188 

previsão para realização será no ano de 2022. Item 8. Oficina RX do 189 

Esgotamento Sanitário (confirmar recebimento das cartas); O Sr. Luis Felipe 190 

(Crescente Fértil) ressaltou que já foram realizadas reuniões com os municípios 191 

pertencentes à Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, para discutir sobre 192 

o projeto, cronograma e objetivo da oficina. Ele então reforçou a importância de 193 

participação dos membros da plenária no evento, que ocorre nos dias 05, 06 e 194 

07 de outubro A Sra. Vera Lúcia (SAAE B.M.) também disse que é de suma 195 

importância até mesmo, os municípios informarem a carência das informações 196 

contidas no formulário à ser preenchido. Posteriormente o Sr. Leonardo Guedes 197 

(AGEVAP) ressaltou que no início de 2021 foi aprovado pelo Comitê Médio 198 

Paraíba do Sul, uma hierarquização dos municípios da região, para receberem 199 

o projeto de sistema de esgotamento sanitário e que juntamente com a carta que 200 

será enviada, que constatará os horários e a programação, também será enviado 201 

uma ficha para cadastro de áreas que não possuem projetos, que posteriormente 202 

serão inclusos numa lista do comitê, para futura contemplação para aplicação 203 

dos recursos relacionados ao esgotamento sanitário. Item 9. Convite para VI 204 
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Simpósio Água Boa: Comunicação e Educação Ambiental – como ações de 205 

comunicação podem ser uma ferramenta de EA; Neste item o Sr. Luis Felipe 206 

(Crescente Fértil) disse sobre a programação do evento, o conteúdo à ser 207 

ministrado e solicitou a participação e divulgação do evento. Item 10. Informe 208 

sobre o andamento das atividades: a) CTPIGL; A Sra. Denise Celeste Godoy 209 

(UERJ) disse que têm sido feito reuniões ordinárias e extraordinárias da CTPIGL, 210 

que está trabalhando em relação aos melhores instrumentos de cobrança, disse 211 

sobre o preenchimento da planilha do Observatório das Águas e a capacitação 212 

realizada pelo Leonardo Guedes, sobre melhores instrumentos e metodologia de 213 

cobrança. b) CTEA; O Sr. André Luiz Moreira da Silva (UBM) disse sobre os 214 

encontros que foram promovidos pela CTEA, ressaltou sobre o cronograma para 215 

o ano de 2021 e deu um feedback quanto a participação na reunião do grupo de 216 

trabalho de comunicação e educação ambiental do CEIVAP. c) GAP – Grupo 217 

de Acompanhamento do Plano de Bacia; A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) 218 

ressaltou que as atividade deste grupo não iniciaram ainda, pois o plano possui 219 

previsão para execução no ano que vêm.  d) GT Acompanhamento do 220 

Contrato de Gestão; A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) disse que o grupo ainda 221 

não havia se reunido e então o Sr. Luis Felipe (Crescente Fértil) ressaltou sobre 222 

as reuniões realizadas para discussão deste tema, onde foi abordado sobre os 223 

itens presentes no contrato de gestão. Ele disse ainda que, as discussões foram 224 

ricas onde foram abordados os aspectos administrativos e burocráticos e foram 225 

realizados ajustes no contrato para melhora do processo. Também disse que o 226 

contrato foi assinado e foi realizado sua renovação com a AGEVAP. 227 

Posteriormente, a Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) ressaltou sobre o grande 228 

ganho do comitê, com o atual contrato, uma vez que o repasse que será feito de 229 

forma automática, o que também evita os arrestos que o comitê já sofreu. 230 

Posteriormente o Sr. Luis Felipe (Crescente Fértil) elogiou sobre a cooperação 231 

e engajamento do Sr. Hélio Vanderlei, para efetivação do processo. e) GT 232 

Monitoramento; O Sr. Leonardo Guedes (AGEVAP) ressaltou sobre os 233 

assuntos discutidos nas reuniões já realizadas pelo grupo, como as definições 234 

dos trechos à serem monitorados na Bacia Hidrográfica do Médio Paraíba do 235 

Sul. Ele ressaltou também sobre a reunião realizada em conjunto com a diretoria 236 

do comitê, onde foi apresentado o projeto com a parceria como uma empresa da 237 

Hungria, envolvendo o processo de modelagem da Bacia Hidrográfica do Médio 238 



8 
 

Paraíba do Sul e também ressaltou sobre as futuras discussões que serão 239 

promovidas. Item 11. Informe sobre as representações do Comitê em 240 

diversas instituições: a) CERHI (plenária, GT FUNDRHI e CTIL); A Sra. Vera 241 

Lúcia (SAAE B.M) disse sobre as reuniões que vêm sido realizadas, disse que 242 

nas mesmas houve posse de novos diretores, bem como a discussão sobre a 243 

legislação relacionada ao recurso do FUNDRH. Disse também que foi discutido 244 

o repasse do dinheiro de custeio. b) FFCBH; A Sra. Vera Lúcia (SAAE B.M) 245 

comentou que o FFCBH está se reunindo semanalmente nas terças-feiras para 246 

dar continuidade nas atividades, bem como o planejamento do ECOB. Disse 247 

ainda sobre o encontro nacional online, que será promovido entre os comitês de 248 

bacia, no período dos dias 05 e 07 de outubro de 2021. c) CEIVAP (Plenária, 249 

GTAI e GTAOH); Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) comentou que o GTAI fez um 250 

levantamento da discussão do Plano do CEIVAP. Também disse que o GTAOH 251 

está discutindo acerca dos reservatórios, e ressaltou o quão agravante é essa 252 

situação. d) PNI; O referido assunto não foi falado na reunião. e) ARIE Floresta 253 

da Cicuta; A Sra. Flávia Pires (INB) disse que a Arie da Cicuta apresentou um 254 

plano de ações e formou grupos para realizar diversas atividades relativas a UC. 255 

f) REVISMEP/REVISTUR; A Sra. Flávia Pires (INB) ressaltou que o Revismep 256 

fez uma grande operação junto com o ministério público que destruiu uma 257 

construção em APP que estava começando, e provavelmente iria dar início a 258 

várias outras. Disse ainda que tal ação, é de suma importância e significância. 259 

g) PESC; A Sra. Ive Santos Muzitano (Fiperj) disse que não houve nenhum 260 

encontro do PESC. h) Conselho Municipal de Saneamento Básico de Levy 261 

Gasparian; A Sra. Ive Santos Muzitano (Fiperj) disse que não houve nenhum 262 

encontro do PESC. i) Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Barra Mansa; 263 

O Sr.Geovane Alves de Andrade (Prefeitura de Porto Real) disse que não houve 264 

nenhuma reunião. A Sra. Vera Lúcia disse que o plano foi finalizado e está sendo 265 

feito a revisão do 5º Produto e que será promovido uma audiência pública para 266 

discussão do mesmo. Item 12. Assuntos Gerais (envio das cartas dos 267 

lavabos); A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) ressaltou que o comitê enviou cartas 268 

ao municípios sobre o assunto e que já tem a minuta do termo de cessão 269 

autorizado pelo INEA. Ela também solicitou aos representantes das prefeituras 270 

auxílio quanto à interação do assunto nos gabinetes dos prefeitos, para 271 

efetividade de entrega dos lavabos. Posteriormente o Sr. Luis Felipe (Crescente 272 
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Fértil) disse que a instituição Crescente Fértil iniciou um projeto com a TNC com 273 

o apoio da fundação André Arco Verde, disse sobre a importância do projeto na 274 

esfera ambiental dos municípios pertencentes à Região Hidrográfica do Médio 275 

Paraíba, os objetivos, benefícios e cronogramas do mesmo. Item 13. 276 

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo 277 

Presidente Sr. Luis Felipe (Crescente Fértil), tendo a presente ata sido lavrada 278 

por mim, Sabrina Arantes, Estagiária dos Escritório de Projetos, depois de 279 

aprovada, foi assinada pelo Presidente.   280 

 281 

Volta Redonda, 30 de agosto de 2021 282 

 283 

Luis Felipe Cruz Lenz Cesar 284 

Presidente 285 

 286 

Encaminhamentos: 287 

 288 

1. Inserir André Luiz dos Santos (APEDEMA-RJ) na composição do CTPIGL e 289 

no site; 2. Continuidade no encaminhamento da Resolução CBH-MPS Nº 290 

xx/2021 que prorroga o prazo da Resolução de revisão do RI – reuniões híbridas 291 

e atualizar no site; 3. Atualizar membros do GT Revisão Regime Interno, inclusão 292 

Douglas Muniz (P.M, Barra Mansa);4. Encaminhar linha de questionamentos da 293 

PCH Santa Rosa I à Associação Moradores e Amigos de Porto das Flores – MG; 294 

5. Aguardar retorno da incorporação de conteúdo na linha de questionamento da 295 

PCH Santa Rosa I e posteriormente elaborar ofício para encaminhamento ao 296 

IBAMA e colocar em cópia o M.P.F; 6. Encaminhar e-mail solicitando documento 297 

apresentado na reunião de Grupo de Trabalho de Comunicação e Educação 298 

Ambiental da CEIVAP; 299 

 300 

Lista de Presença: 301 

Membros representantes do Poder Públicos: Ive Santos Muzitano (Fiperj); 302 

Vinicius Azevedo (P.M Barra Mansa); Douglas Muniz (P.M Barra Mansa); Aline 303 

Guedes (INEA); Geovane Alves de Andrade (Prefeitura de Porto Real); Caroline 304 
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Teixeira (P.M. Quatis); Mario Luiz Dias Amaro (P.M. de Piraí); Luiz Fernando 305 

Carvalheira (P. M. Miguel Pereira); Cláudio Cotia (Prefeitura de Resende); 306 

Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro); Pedro da Silva Neto (P. M. Valença);; 307 

Gizely Gomes (P.M. Volta Redonda); Ten Cel BM Luciano Inácio Barbosa de 308 

Melo (Secretaria de Estado de Defesa); Ranyere do Nascimento de Souza (P.M. 309 

Vassouras) e Ana Maria Ferreira Lopes (P.M. Rio das Flores). 310 

Membros representantes dos Usuários: Thiago Guedes (Água das Agulhas 311 

Negras); Flávia Pires (INB); Jane Soares (SAAEVR); Rinaldo Rocha (LIGHT) e 312 

Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM). 313 

Membros representantes da Sociedade Civil: Vera de Fátima Martins 314 

(ACAMPAR-RJ); Markus S. W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ); Nilza Magalhães 315 

Macário (AEDB); André Luiz dos Santos (APEDEMA-RJ); André Moreira (UBM); 316 

Francisco Jácome Gurgel (Unifoa); Mariana da Costa Brum (NVNV); Nilza 317 

Magalhães (AEDB); Denise Celeste Godoy (UERJ); André Luiz Moreira da Silva 318 

(UBM); e Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil). 319 

Ausência Justificada: Carin Muhlen (UERJ) 320 

Lista de presença de convidados: Annibal Magalhães; Valéria Garcez; 321 

Cristiana do Couto; Camila Berçot; Ednilda Teixeira. 322 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes, Angelo Mazza 323 

e Sabrina Arantes. 324 

  325 


