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ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA RIO-ÁGUAS 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às 11:00, na sede da Fundação 
Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro- Rio-Águas, nesta cidade, reuniram-se os membros 
do Conselho Consultivo para a terceira Reunião Ordinária, conforme o estabelecido pelo Decreto nº 
38.054 de 8/11/2013 e regulamentado pela Portaria n.º 133 de 21/11/2013.  

PRESENTES: 

Os membros titulares e suplentes do Conselho Consultivo, Dr. Roosevelt Brasil Fonseca pela AGENERSA 
(membro titular e presidente executivo do Conselho), Dr. Paulo Luiz da Fonseca- representante da Rio-
Águas (membro titular), Dr. Marco Antonio de Oliveira Moita- pela SMAR (membro suplente), Dr. Igor 
Zibordi pela FAB Zona Oeste (membro titular), Dr. Lúcio Henrique Bandeira pela ABES (membro titular). 
E, ainda, Eng. Edson Mendonça-Diretor da Rio-Águas (DIS), e Elza M. A. Costeira- Secretária Executiva da 
Rio-Águas. 

Inicialmente o presidente executivo do Conselho Consultivo, Dr. Roosevelt Fonseca, declarou aberta a 
Reunião, deu as boas vindas aos presentes e apresentou a Pauta. Registrou que a Visita à ETE Deodoro 
foi muito proveitosa e que o Conselho gostaria de retornar ao local. 

A seguir, o Eng. Edson Mendonça, diretor da Diretoria de Saneamento da Rio-Águas (DIS), apresentou 
vídeo com o andamento das obras da mencionada ETE ressaltando que a parte civil já se encontra 
pronta. Acrescentou detalhes técnicos sobre a obra em tela e foram tecidos comentários em geral sobre 
a obra. 

Passou-se à apresentação do Relatório de Atividades da Regulação e Fiscalização- 2014, com o registro 
das ações e o acompanhamento da Rio-Águas ao contrato de concessão do esgotamento sanitário da 
AP-5.  
 
A apresentação deu lugar a comentários gerais como perguntas sobre o equilíbrio econômico- 
financeiro do contrato como parâmetro do êxito do processo, o aumento da inadimplência a partir das 
dificuldades atuais e a consolidação da gestão comercial da concessão. 
 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente ata, lavrada pela Secretaria Executiva da Rio-Águas. 
 
Elza M. A. Costeira 
Secretária Executiva da Rio-Águas 
 


