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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE 1 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO E LEGAL DO COMITÊ DA BACIA DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS DO ANO DE DOIS MIL 3 

E VINTE, realizada no dia 22 de outubro de 2020, (quinta-feira) com o início às 4 

09:30h e término às 12:00h por vídeoconferência, com a seguinte ordem do dia:  5 

1. Abertura; 2. Leitura do expediente (correspondência recebida, 6 

justificações de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o 7 

início da sessão); 3. Aprovação da pauta; 4. Aprovação da ata da 46ª 8 

Reunião Ordinária; 5. Apresentação e discussão sobre a minuta do Edital 9 

de réguas linimétricas; 6. Discussão e aprovação do edital do Processo 10 

eleitoral 2021; 7. Aprovação para aderir ao Observatório das Águas; 8. 11 

Retorno do jurídico sobre participação da sociedade civil nos editais (carta 12 

de afastamento da Carin); 9. Comunicações e avisos; 10. Encerramento. 13 

Item 1. Abertura. A Sra. Dulcineia Nelson iniciou a reunião após a segunda 14 

chamada, ás 10:00h, saudando a presença de todos. Item 2. Leitura do 15 

expediente (correspondência recebida, justificações de ausências e 16 

síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão). Após a leitura 17 

do expediente, foi realizado a foto dos presentes na reunião. Item 3. Aprovação 18 

da pauta. A pauta foi então, aprovada por todos. Item 4. Aprovação da ata da 19 

46ª Reunião Ordinária. A ata foi encaminhada com antecedência e houve 20 

algumas contribuições. Algumas dessas contribuições foi a alteração da linha 21 

número 40, onde dizia-se “Logo após, voltar essa discussão com a Câmara 22 

Técnica e os membros do Plano”, passando assim à dizer “Logo após, voltar 23 

essa discussão com a Câmara Técnica”. Após realizada as alterações, a Ata da 24 

46ª Reunião Ordinária, foi então, aprovada por todos. Item 5. Apresentação e 25 

discussão sobre a minuta do Edital de Réguas Linimétricas. O Sr. Leonardo, 26 

apresentou, a minuta do edital, que possui como objetivo, selecionar através da 27 

manifestação de interesse, municípios inseridos na Região Hidrográfica do 28 

Médio Paraíba do Sul para aderirem ao Projeto Monitoramento do Nível de Rios, 29 

através do uso das Réguas Limnimétricas. O Sr. Leonardo ainda comentou que 30 

tal minuta do edital, havia sido encaminhada a todos os membros, para maior 31 

conhecimento. Continuou sua fala, e disse sobre a reunião que ocorreu com a 32 

Defesa Civil, onde foi discutido sobre tal assunto, bem como a possibilidade de 33 

uma possível parceria com o CBH-MPS. Apresentou a proposta de critérios de 34 
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habilitação e hierarquização dos proponentes. Os membros presentes 35 

concordaram com os critérios. Leonardo informou ainda que o edital será 36 

lançado provavelmente no início do próximo ano após a articulação com as 37 

coordenações das Defesas Civis da Região. Item 6. Discussão e aprovação 38 

do edital do Processo eleitoral 2021. O Sr. Leonardo apresentou a minuta do 39 

edital, que possui como objetivo a convocação do processo eleitoral para 40 

preenchimento das vagas do Plenário do Comitê da Bacia da Região 41 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul - Quadriênio 2021-2025. O Sr. Leonardo 42 

ainda comentou que tal minuta do edital, havia sido encaminhada a todos os 43 

membros, para maior conhecimento. O Sr. Leonardo também disse que houve 44 

algumas contribuições em tal edital, por parte dos membros constituintes da 45 

diretoria. Disse que as alterações serão realizadas e posteriormente será 46 

apresentado na plenária. Continuou sua fala e disse que a princípio se tem um 47 

parecer, do jurídico, favorável, quanto ao edital do Processo Eleitoral 2021, que 48 

ocorrerá de forma virtual. O Sr. André Luiz, então, sugeriu que a divulgação de 49 

tal edital, fosse realizada após as eleições municipais e os membros 50 

concordaram. Posteriormente, o Sr. Leonardo apresentou, a proposta de 51 

dinamização das inscrições, bem como a entrega das documentações, para o 52 

processo eleitoral, através do formulário do Google Forms, porém requer a 53 

autorização do Jurídico. Disse então, que a Secretaria Executiva, encaminhará 54 

aos membros um retorno sobre o mesmo. Item 7. Aprovação para aderir ao 55 

Observatório das Águas. Este item foi apresentado e discutido na 56 

68ª Reunião de Diretoria CBH-MPS, que ocorreu no dia dezesseis de outubro de 57 

dois mil e vinte, onde a resposta dos participantes da mesma, foram favoráveis. 58 

A Sra. Vera Lúcia, então, realizou uma breve apresentação sobre o Observatório 59 

das Águas. Onde o mesmo consiste em uma rede multissetorial que reúne 49 60 

instituições do poder público, setor privado e organizações da sociedade civil e 61 

12 pesquisadores e possui como missão: gerar, sistematizar, analisar e difundir 62 

informações das práticas de governança das águas pelos atores e instâncias do 63 

SINGREH, por meio do acompanhamento de suas ações. Não tendo nenhuma 64 

objeção, tal item foi então aprovado por todos os membros. Item 8. Retorno do 65 

jurídico sobre participação da sociedade civil nos editais (carta de 66 

afastamento da Carin). A Sra. Vera Lucia e Sr. Leonardo comentaram que o 67 

setor do jurídico havia participado da 68ª Reunião de Diretoria CBH-MPS, onde 68 
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foi esclarecido que os membros do CBH-MPS não poderiam se inscreverem nos 69 

editais, casos eles participassem da fase da elaboração dos mesmos. 70 

Informaram ainda que o Jurídico esclareceu que caso a instituição/e ou membro 71 

da CT tenha interesse em concorrer à Editais do CBH-MPS no momento de sua 72 

discussão na reunião de CT, o mesmo deverá se retirar deste item de pauta e 73 

essa informação deverá constar em Ata. Item 9. Comunicações e avisos. A 74 

Sra. Vera Lucia, comentou sobre o VIII ECOB que será realizado de forma virtual 75 

e que posteriormente a Secretaria Executiva, divulgará mais informações sobre 76 

tal evento. Item 10. Encerramento. A coordenadora Dulcinea Nelson solicitou 77 

ressaltar que vem tendo problemas de conexão na plataforma utilizada para 78 

realização da reunião (Google Meets) e sugeriu uma próxima reunião ser 79 

realizada em outra plataforma. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 80 

encerrada pela Sra. Dulcinea Nelson, tendo a presente ata sido lavrada por mim, 81 

Sabrina Pires Arantes, Estagiária do Escritório de Projetos e, depois de 82 

aprovada, foi assinada pela coordenadora.   83 

 84 

Volta Redonda, 22 de outubro de 2020 85 

 86 

(Ata aprovada na reunião do dia 22/10/2020. Será assinada após a pandemia.) 87 

Dulcineia Nelson 88 

Coordenadora 89 

 90 

Encaminhamentos: 1. Realizar alteração proposta na Ata da 46ª Reunião; 2. 91 

Encaminhar aos membros o retorno quanto a forma de inscrição no Edital do 92 

Processo Eleitoral; 3. Enviar carta de adesão ao Observatório das Águas; 4. Não 93 

enviar mais minutas de Editais aos membros e a secretaria deverá informar 94 

sempre ao inicio da discussão do Edital o objetivo do mesmo e mencionar que 95 

caso algum membro/instituição tenha interesse em concorrer ao referido edital 96 

deverá se retirar deste item de pauta; 5. Realizar a próxima reunião da CT em 97 

outra plataforma virtual para teste. 98 

 99 

 100 
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 101 

Lista de Presença: 102 

 103 

Membros representantes do Poder Públicos: - 104 

Membros representantes dos Usuários: Antônio Carlos Simões de Santos 105 

(CSN) e Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras). 106 

Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM) e 107 

Dulcineia Nelson (OAB). 108 

Ausência Justificada: 109 

Lista de presença de convidados: Vera Lucia Teixeira (NVNV). 110 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Sabrina Pires 111 

Arantes, Tamires Moreira de Souza.    112 


