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ATA DA 34ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH – MÉDIO PARAÍBA DO SUL, 1 

realizada no dia 01 de julho de 2019 (segunda-feira), com início às 9:00h, no Centro Cultural de 2 

Paty do Alferes,  Rua Ver Caio Figueira Vasconcelos, 22 (Praça Velho de Avelar), Paty do 3 

Alferes - RJ., com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da ata da 32ª Reunião 4 

Plenária Ordinária e 15ª Reunião Plenária Extraordinária; 3. Posse do Instituto Chico 5 

Mendes (Poder Público); 4. Aprovação da Resolução XX/2019 que dispõe sobre a criação 6 

do GT Plano de Bacia; 5.  Aprovação do Plano de Comunicação do Comitê Médio 7 

Paraíba do Sul; 6. Apresentação do Projeto de Educação Ambiental - Município Rio das 8 

Flores; 7. Retorno sobre VII ECOB; 8. Clipping do Comitê; 9. Assuntos Gerais e 10. 9 

Encerramento. Item 1. Abertura: A Vice Presidente, Sra. Vera Lucia Teixeira (NVNV), deu 10 

início à reunião justificando a ausência do Presidente, Sr. José Arimathea (IFRJ) que teve um 11 

falecimento na família. A Diretora Márcia C. Neves (SAAE – Volta Redonda) deu boas vindas a 12 

todos. O Prefeito da cidade, Sr. Juninho Bernardes deu boas vindas a todos  e disse que é um 13 

prazer para o município receber essa reunião, acha importante essa troca de experiências e 14 

deixa as portas abertas para futuras parcerias. Em seguida houve uma apresentação teatral de 15 

educação ambiental, a respeito de separação correta do lixo doméstico. Vera agradeceu à 16 

equipe da apresentação e solicitou inclusão de pauta: 1 Participação do CBH MPS no Fórum 17 

Mundial, 2 – Projeto de Lei do Deputado Carlos Minc. 3 – PROTRATAR  e elas foram 18 

aceitas. Vera solicitou a retirada de pauta do item 5: Aprovação do Plano de Comunicação do 19 

Comitê Médio Paraíba do Sul e explicou que esse material foi desenvolvido pela Câmara 20 

Técnia e que seria interessante que fosse abordado com a presença da então coordenadora da 21 

Câmara Técnica, Sra. Carin von Mühlen, que não pôde estar presente nesta reunião. Os 22 

presente concordaram com a retirada. A Sra. Flavia Cristina de A. C. Pires (Indústrias 23 

Nucleares do Brasil) solicitou a inclusão de um item de pauta para discussão sobre a troca de 24 

datas de reuniões em função de desgastes ocorridos. Flávia fez uma apresentação do cargo de 25 

Secretário (a), explicou que nesta nova função estava mais envolvida com as questões 26 

administrativas, acompanhando mais de perto os processos administrativos. Disse que a 27 

AGEVAP-UD1 trabalhou muito para o sucesso do VII ECOB e estava recebendo muito bem a 28 

sua participação como secretária. A Secretária falou ainda sobre o fato de solicitar que se 29 

inclua os nomes dos colaboradores da UD como participantes das reuniões, que até então não 30 

ocorria. A Secretária disse que estava disposta a ajudar e melhorar no que for possível, e pediu 31 

a todos os membros presentes que lessem as atas com atenção e participassem mais na 32 

construção das mesmas. Ela terminou pedindo uma salva para a equipe da AGEVAP – UD1. 33 

Item 2. Aprovação da ata da 32ª Reunião Plenária Ordinária e 15ª Reunião Plenária 34 

Extraordinária: Vera sugeriu não fazer a leitura das atas, visto que todos receberam com 35 

antecedência, a plenária acatou e as atas foram aprovadas. Item 3. Posse do Instituto Chico 36 

Mendes (Poder Público): O Sr. Sandro Leonardo Alves (ICMBio) explicou o que é o Instituto 37 
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que administra a ARIE Floresta da Cicuta que é uma das partes do sistema. Disse ainda, que o 38 

CBH MPS já era um grande parceiro, inclusive tendo um assento no Conselho Gestor da ARIE 39 

e que se sentia honrado de estar compondo a plenária do CBH MPS também. Item 4. 40 

Aprovação da Resolução XX/2019 que dispõe sobre a criação do GT Plano de Bacia: Vera 41 

(NVNV) explicou que foi solicitado que se crie um grupo de acompanhamento para a 42 

elaboração do Plano de Bacia. Ela explicou que a Carin, mesmo não podendo comparecer à 43 

presente reunião, solicitou por e-mail poder participar desse grupo. Flávia (INB) explicou que o 44 

CEIVAP contratou uma empresa para a confecção do Plano e disse que isso é muito 45 

importante por se tratar de um documento fundamental para um Comitê de Bacia. Ela explicou 46 

que o grupo deveria ter cinco membros, pelo menos um de cada segmento, e mais dois 47 

indicados. Flávia (INB) solicitou que a resolução fosse lida na íntegra. Vera (NVNV) leu a 48 

resolução e disse que se alguém tivesse algo para destacar que marcasse a linha durante a 49 

leitura e apresentasse à discussão após a leitura. A resolução foi aprovada. A Plenária se 50 

dividiu por segmentos para fazer as indicações e os indicados pela Sociedade Civil foram: 51 

Carin von Muhlen (UERJ) como titular e Mário Porto dos Santos (APEDEMA-RJ) como 52 

suplente, pelo Poder Público: Dennis Uiliam Cândido do Carmo (P. M. Vassouras) como titular 53 

e Edna Andrade de Azevedo (P. M. Quatis) como suplente, pelos Usuários: Adilson Cruz 54 

Souza (SAAE BM) e Rinaldo José da Silva Rocha (LIGHT S/A) como suplente. Para as outras 55 

duas vagas: Dulcineia Peixoto Nelson (OAB – Barra Mansa) como titular e Vera Lúcia Teixeira 56 

(NVNV) como suplente, Evandro da Silva Batista (P. M. Rio Claro) como titular e Daniela Vidal 57 

Vasconcelos (INEA) como suplente. Edna (P. M. Quatis) disse que o município de Quatis vinha 58 

trabalhando na elaboração de planos e explicou que é uma tarefa muito importante fazer esse 59 

acompanhamento, e que demanda tempo e atenção, solicitou assim, que todos que se 60 

propuseram a compor o grupo tivessem em mente o tamanho da responsabilidade e desafio 61 

que significava acompanhar esta contrução. Item 5. Aprovação do Plano de Comunicação 62 

do Comitê Médio Paraíba do Sul:  Item retirado de pauta. Item 6. Apresentação do Projeto 63 

de Educação Ambiental - Município Rio das Flores: A Sra. Carolina Machado (P. M. Rio das 64 

Flores) fez uma apresentação do projeto de educação ambiental realizado no município de Rio 65 

das Flores, que inclui um sistema de reciclagem, mobilizando a população em mutirões, redes 66 

sociais, recolhendo lixo na rua e vendendo, arrecadando recursos para escolas públicas 67 

municipais. Item 7. Retorno sobre VII ECOB: Foi reproduzido um vídeo curto com um balanço 68 

do evento, como número de presentes, quantidade de atividades, entre outros detalhes que, 69 

segundo a Sra. Vera Lúcia Teixeira (NVNV), fizeram do evento um grande sucesso. Vera 70 

(NVNV) agradeceu a participação de todos e solicitou que constasse em ata um elogio especial 71 

à participação da equipe AGEVAP que ficou incumbida da organização. Item 8. Clipping do 72 

Comitê: Devido à reunião ter se extendido no horário, Vera (NVNV) solicitou que esse item 73 

ficasse para ser considerado na próxima reunião. Item 9. Assuntos Gerais: Vera (NVNV) 74 
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informou que nos dias 12 e 13 de  setembro de 2019 haverá o IV Simpósio Água Boa 75 

juntamente com 6º Encontro de Gestores Ambientais de Províncias, Estados e Regiões da 76 

América Latina e Caribe em Volta Redonda – RJ e IV Seminário ARIE Floresta da Cicuta a 77 

serem realizados na Universidade Federal Fluminense - UFF Campus Aterrado e incentivou a 78 

participação de todos. Flávia (INB) solicitou que seja enviado à Câmara Técnica a questão de 79 

estabalecimento de critérios de alteração de datas de reuniões e que o calendário aprovado na 80 

Assembleia deveria ser seguido. Denise Thomé (Vale Verdejante) disse que a ONG já instalou 81 

mais placas da Campanha contra queimadas em parceria com o CBH MPS. Carlos Eduardo 82 

(ACAMPAR) falou que concorda com uma resolução definindo que não se deve trocar horário 83 

de reuniões já agendadas. Luis Felipe César (Crescente Fértil) disse que teria que ter uma 84 

resolução para oficializar isso. Encaminhamento: encaminhar o assunto para discussão na CT 85 

a fim de elaborar resolução com critérios para alteração do calendário de reuniões. 86 

Inclusão de pauta 1 - Participação do CBH MPS no Fórum Mundial: Vera (NVNV) explicou 87 

que recebeu, por e-mail, um convite para participar das reuniões de preparação do próximo 88 

Fórum Mundial da água que será realizado no Senegal. Ela informou que enviou uma resposta 89 

ao e-mail solicitando a agenda para melhor informar ao CBH MPS, mas que até a presente 90 

data não havia recebido resposta, mas acreditava que esta participação seria um ganho para o 91 

comitê. Ela trouxe para a Plenária, a decisão da Diretoria, de submeter este pleito à aprovação 92 

da plenária e que esta se posicionasse com relação à participação do CBH nas reuniões de 93 

preparação deste evento. Daniela Vidal Vasconcelos (INEA) disse que antes de saber quantas 94 

reuniões serão seria complicado definir, autorizar ou não o investimento financeiro, visto que 95 

não se seberia o valor que estariam autorizando ela disse ainda, que achava mais importante 96 

investir na participação do evento do que na sua preparação.  Flávia (INB) disse que esse 97 

assunto foi tratado em reunião de diretoria e foi definido trazer a decisão para a plenária. Flávia 98 

(INB) disse ainda, que levou o assunto para discussão na instituição em que trabalha e foi 99 

pontuado o fato de ser um afastamento do país e que, no caso deles, é necessário um aval do 100 

Ministro e sendo assim o CBH tem que avaliar se tem resolução para garantir ao CBH e seus 101 

eventuais representantes situações de eventuais sinistros. Vera (NVNV) disse que estava 102 

aguardando a resposta do e-mail enviado pedindo informações e assim que a obtiviesse 103 

disponibilizaria a todos. Inclusão de Pauta 2 - Projeto de Lei 981/2015 do Deputado Carlos 104 

Minc: Vera (NVNV) pediu para todos os presentes que marcassem o deputado Carlos Minc em 105 

suas redes sociais para fazer uma pressão para a não aprovação do Projeto de Lei que 106 

discutido no âmbito do Fórum Fluminense. A vice-presidente contextualizou a solicitação 107 

explicando que, se aprovado com a atual redação, o Projeto autorizará a utilização de recursos 108 

do CBH MPS em ações pré-definidas nas linhas deste projeto o que engessará o poder de 109 

decisão com relação a recursos do FUNDRHI, conquistado pelo Comitê, ela terminou 110 

solicitando que todos se posicionassem nas redes sociais por acreditar ser algo que impacta os 111 
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CBHs. Vera (NVNV)  explicou que descobriram que esse PL estava indo ser votado no início 112 

desse ano e que,  em sua redação anterior, o PL retirava  10 % do FUNDRHI para utilização 113 

restrita a reflorestamento, mas desde então isso tem sido discutido no FFCBH inclusive com 114 

realização de reunião com o autor do PL, onde foi solicitado que o mesmo fosse alterado. 115 

Flávia (INB) perguntou se haveria alguma região que não apresentasse necessidade de 116 

reflorestamento mesmo sendo direcionado por lei. Roberta Abreu (AGEVAP) explicou que no 117 

comitê BIG havia esta situação, e que a proposta da PL tirava a autonomia do CBH, por não 118 

permitir que o comitê tivesse mais autonomia para hierarquizar e direcionar o uso dos recursos 119 

para onde definisse como prioritário. Vera (NVNV) leu as partes do PL que mais mpactava o 120 

CBH e disse que o mesmo deputado trabalhou na aprovação da Lei 3239, que dava autonomia 121 

aos CBHs, inclusive tendo como realidade do cenário nacional de recursos hídricos, o estado 122 

do Rio de Janeiro como modelo de sucesso na gestão e primeiro estado a implantar a 123 

cobrança pelo uso da água entre outros destaques. Vera (NVNV) disse estar triste de ver essa 124 

possibilidade de dar um passo para trás na caminhada dos Comitês e seus trabalhos. Ela 125 

então pediu apoio de todos nessa questão e informou que iria marcar outra audiência com o 126 

deputado. A Sra. Henia Silva (C.A.V.R) sugeriu que fosse feita uma moção de repúdio a ser 127 

encaminhada à ALERJ com relação a essa parte do PL que diz respeito ao CBH, os membros 128 

fizeram suas contribuições. E foi definido enviar a referente moção.(encaminhamento)  129 

Inclusão de Pauta 3 PROTRATAR: Leonardo Guedes Barbosa (AGEVAP) fez uma 130 

apresentação detalhada a respeito do projeto PROTRATAR, falou do edital referente ao 131 

mesmo que estava direcionado aos municípios que não possuem projetos de saneamento e 132 

também que o PROTRATAR poderá financiar obras. Denise (Vale Verdejante) falou sobre a 133 

opção de biodigestor e Flavia (INB) disse que acha um assuto interessante para se trazer para 134 

discussão nas plenárias do CBH MPS. Leonardo (AGEVAP) respondeu as perguntas dos 135 

presentes e passou um breve relato do Grupo de Trabalho Mananciais que revê o programa de 136 

PSA do CEIVAP, o especialista disse que os projetos serão financiados após a definição das 137 

áreas prioritárias pelos comitês. Item 10.Encerramento: Não havendo mais nada a tratar, a 138 

reunião foi encerrada pela Vice-presidente do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do 139 

Médio Paraíba do Sul, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Paulo Eugenio Barros e, 140 

depois de aprovada, foi assinada pela Sra. Vera Lúcia Teixeira (NVNV).   141 

Paty do Alferes, 01 de julho de 2019. 142 

 143 

Vera Lúcia Teixeira 144 

Vice-presidente 145 

 146 
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 147 

Encaminhamentos: 1); Revisar a Resolução de Diárias, ajuda de custo e reembolsos para 148 

detalhar melhor a parte de viagens internacionais 2) Incluir na pauta da próxima reunião um 149 

item para apresentação da previsão de gasto para a participação do Comitê as reuniões 150 

preparatórias para o Fórum Mundial 3) Fazer uma moção de repúdio ao  Projeto de Lei Nº 151 

981/2015 citado na reunião. 152 

 153 

Lista de Presença:  154 

Membros representantes do Poder Público: Daniela Vidal Vasconcelos (INEA); Gabriel 155 

Carvalho Mello (INEA); Frederico de Almeida (P. M. Barra Mansa); Guilherme Silva Guedes (P. 156 

M. Rio das Flores); Vagner Luiz C. de Medeiros Cunha (P. M. de Valença); Ana Raquel Cunha 157 

Ferreira (P. M. Barra do Piraí); Alexandre da Silva Souza (P. M. Barra do Piraí); Édna Andrade 158 

de Azevedo (P.M. Quatis); Geovane Alves de Andrade (P.M. Porto Real); Evandro da Silva 159 

Batista (P. M. Rio Claro); Dênis Uiliam Candido do Carmo (P. M. Vassouras); Valter Lúcio da 160 

Silva (P. M. Itatiaia) 161 

Membros representantes dos Usuários: Flávia Cristina de A. C. Pires (INB); Rinaldo José da 162 

Silva Rocha (LIGHT S/A); Adilson Cruz Souza (SAAE – Barra Mansa); Márcia Cinira Neves 163 

(SAAE-Volta Redonda) 164 

Membros representantes da Sociedade Civil: Mário Porto dos Santos (APEDEMA-RJ); 165 

Denise Thomé da Silva (Vale Verdejante); Dulcinea Peixoto Nelson (OAB – Quarta Subseção); 166 

Markus S.W. Budzynkz (ADEFIMPA-RJ); Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale. A Nossa Vida!); 167 

Vera de Fátima Martins (ACAMPAR-RJ); Carlos Eduardo Martins de Souza (ACAMPAR-RJ); 168 

Luis Felipe Cruz Lenz Cesar (Crescente Fértil); 169 

Ausência justificada: Ive Santos Muzitano (FIPERJ); André Luiz Moreira da Silva (SOBEU – 170 

Associação Barramansense de Ensino); Carin von Mühlen (UERJ); Cláudio Cotia Barreto (P. M. 171 

Resende); Antônio Carlos Simões de S. Filho (CSN); Thiago Guedes de Freitas (Águas das 172 

Agulhas Negras) 173 

Convidados: Roberta Abreu (AGEVAP – UD1), Carolina Machado (Recickla), Walkyria 174 

Machado (Recickla), Paulo Eugenio Barros (AGEVAP), Monique Soares (AGEVAP), Sandro 175 

Leonardo Alves (ICMBio), Márcia Valéria Porto (ICMBio), Henia Silva de Vasconcelos (CAVR), 176 

José Maria Soares Filho (SMMACT), Eurico P. Bernardes Neto (PMPA), Alexandre Veiga 177 

(PMPA), Giselle F. MAzzoni (PMPA), Lesllen O. Pereira, (PMPA – SMACT), Denerval Soares 178 

(PMPA – AMACT), Alan Alves do Nascimento (P.M. Itatiaia), André Dantas Martins (P.M. Paty 179 

do Alferes), Rondinelli Barbosa Cutityba (Paty do Alferes – Meio Ambiente), Anderrson Reygio 180 

(Quatis), Glória Lourenço (Barra Mansa), Leonardo Guedes Barbosa (CBH-MPS/AGEVAP), 181 

Yasmin da Silva Temóteo. 182 


