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ATA DA 45ª Reunião da Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal do 1 

CBH – Médio Paraíba do Sul, realizada no dia 27 de agosto de 2019 (terça-feira), às 14:00h na 2 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, situada à rua 156, nº 220, 3 

Laranjal – Volta Redonda/RJ, com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Leitura do 4 

expediente (correspondência recebida, justificações de ausências e síntese de propostas 5 

encaminhadas até o início da sessão); 3. Aprovação da pauta; 4. Aprovação da ata da 44ª 6 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica; 5. Plano de Comunicação; 6. Comunicações e 7 

avisos; 7. Encerramento. Item 1. Abertura; A Coordenadora da Câmara Técnica, Dulcineia 8 

Peixoto Nelson deu início à reunião dando boas vindas a todos 2. Leitura do expediente 9 

(correspondência recebida, justificações de ausências e síntese de propostas 10 

encaminhadas até o início da sessão); Roberta informou sobre a justificativa de ausência do 11 

Sr. Antônio Carlos Simões de Santana Filho (CSN) bem como o Sr. Guilherme Guedes (P. M. 12 

Rio das Flores) que justificou por telefone e foi orientado a fazê-lo também por e-mail. nada mais 13 

foi encaminhado até o início da sessão 3. Aprovação da pauta; A pauta foi aprovada para 14 

apreciação. 4. Aprovação da ata da 44ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica; A ata foi 15 

enviada anteriormente por e-mail e foi aprovada sem alterações. 5. Plano de Comunicação; 16 

Dulcineia sugeriu fazer uma contextualização visto ser a primeira reunião do Sr. Danilo e 17 

explicou porquê está sendo realizada a reunião para trabalhar o plano de comunicação que já 18 

havia sido encaminhado pela câmara técnica. E explicou que essa reunião tem como objetivo a 19 

apresentação das ideias da antiga formação da câmara técnica que será apresentada pela 20 

Carin, visto que participou do processo como então coordenadora da câmara técnica. Os 21 

membros receberam versões dos documentos com as alterações em vermelho para melhor 22 

visualização. Roberta projetou o Plano de Comunicação (verão da Câmara Técnica) e ao lado o 23 

Plano de Comunicação com alterações da Diretoria. Carin explicou que o Plano foi uma 24 

demanda da Plenária para a Câmara Técnica, visto que se fizesse uma contratação de 25 

profissionais para isso haveria um custo que o comitê não tem, no momento, condições de 26 

arcar., assim essa demanda foi assumida pela Câmara Técnica. Após isso houve uma reunião 27 

conjunta com a diretoria que houve divergências para o texto e conteúdo do mesmo. Carin disse 28 

que o conteúdo do Plano que estava sendo trabalhado era enviado aos membros e as reuniões 29 

abertas para contribuições e ao final o Plano iria para apreciação da Plenária, ela considerou 30 

que houve certa dificuldade de colocar a provação do plano na Plenária e quando houve a 31 

oportunidade, o documento apresentado era muito diferente do que foi entregue pela Câmara 32 

Técnica. Sendo assim o documento que a Diretoria queria apresentar para a Plenária não 33 

representa o pensamento da Câmara Técnica, inclusive sendo retiradas as coisas consideradas 34 

mais importantes. Sendo assim sugeriu que a Câmara Técnica definiu que trabalhará em cima 35 

desse documento que voltou da Diretoria e setor de comunicação, mas incluirá as contribuições 36 

que a Cãmara Técnica considera necessárias e novamente apresentar à Diretoria para então 37 



 2 

levar à Plenária um documento que representa a Câmara Técnica. Foram projetadas então as 38 

alterações e os membros puderam fazer suas sugestões e considerações, inclusive retornando 39 

com itens que haviam sido retirados mas que o grupo considera importante que continue. 40 

Quanto às questões financeiras que, poderiam ser um entrave, como a criação de aplicativos, foi 41 

definido incluir as ideias e buscar estratégias de parceria com universidades e outros parceiros 42 

que possam acrescentar sem onerar o comitê. Todos os pontos foram discutidos e votados para 43 

voltar de acordo com o novo documento. Algumas coisas sofreram algumas pequenas 44 

modificações mas o documento foi fechado e será marcada uma reunião conjunta com a 45 

diretoria para apresentar a nova proposta com intuito de levar nesse formato à Plenária. Ficou 46 

definido mais uma reunião da Câmara Técnica para apresentação do documento final e 47 

validação de todos os membros da Câmara Técnica esugerir à Diretoria uma Reunião Conjunta 48 

para o dia 23/09 para essa apresentação. 6. Comunicações e avisos; Carin disse que está 49 

acompanhando o GT Plano de Bacia e que ela considera que deveria ser atribuição da Câmara 50 

Técnica o acompanhamento do Plano, mas foi indicação da Diretoria com recomendação do 51 

CEIVAP que o Grupo de Trabalho fosse criado. Ela explicou que o produto 5 é a construção das 52 

metas e ela tem enfatizado no grupo a recomendação de qiue os indicadores sejam construídos 53 

de modo que os afluentes sejam enxergados, pois ela considera que não tem aparecido dessa 54 

forma no documento. Ela continuou explicando a importância do enquadramento e sugeriu que 55 

todos vão pensando em como construir esse trabalho de acordo com as necessidades regionais.   56 

Item 7. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela coordenadora 57 

da Câmara Técnica, Dulcineia Peixoto Nelson, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Paulo 58 

Eugenio Barros, Especialista Administrativo AGEVAP, e após aprovação, foi assinada pela 59 

Coordenadora. 60 

 61 

Volta Redonda, 27 de agosto de 2019. 62 

 63 

(Ata aprovada em 24/07/2020, já no período de isolamento. Será assinada após pandemia) 64 

 65 

Dulcineia Peixoto Nelson 66 

Coordenadora 67 

 68 

Encaminhamentos: 1- Confeccionar o quadro de metas após apresentação do Plano para a 69 

Diretoria. 2- Entrar em contato com a Nova Dutra para verificar a possibilidade de parceria 70 

 71 

 72 

Lista de Presença:  73 

 74 
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Membros representantes do Poder Público: Ana Raquel da Cunha Ferreira (P. M. Barra do 75 

Piraí, Danilo Alves Pereira (P. M. Vassouras) 76 

Membros representantes dos Usuários:  77 

Membros representantes da Sociedade Civil: Carin von Mühlen (UERJ), Dulcineia Peixoto 78 

Nelson e Nilson Peixoto Nelson ( OAB – Subseção Barra Mansa), André Luiz Moreira da Silva 79 

(SOBEU - UBM) 80 

Ausência Justificada: 81 

Lista de Presença de Convidados: - 82 

Equipe: Roberta Abreu (AGEVAP), Paulo Eugenio Barros (AGEVAP) 83 


