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ATA DA 27ª REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA E DA CÂMARA TÉCNICA 1 

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

REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS DO ANO DE 3 

DOIS MIL E VINTE, realizada no dia 25 de maio de 2020, (segunda-feira) com o 4 

início às 14:00h e término às 17:38h por vídeoconferência, em Volta 5 

Redonda/RJ, com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da 6 

pauta; 3. Aprovação da ata da 26ª Reunião Conjunta; 4. Resumo do trabalho 7 

do GT Cobrança; 5. Resolução CBH MPS Nº 093/2020, que dispõe ad 8 

referendum, sobre mecanismos e procedimentos para a realização de 9 

reuniões não presenciais; 6. Informes gerais: Aquisição de lavabos, FFCBH 10 

e análise do Contrato de Gestão, GT Mananciais CEIVAP, PROTRATAR 11 

CEIVAP, GT Plano) 7. Assuntos Gerais; 8. Encerramento. Item 1. Abertura; 12 

A coordenadora da Câmara Técnica, Dulcinea Nelson (OAB) começou a reunião 13 

saudando a presença de todos e deu início a reunião. Item 2. Aprovação da 14 

pauta; Após a leitura da pauta, a mesma foi aprovada. O Presidente do CBH-15 

MPS aproveitou para apresentar as contribuições e regras para o funcionamento 16 

nas reuniões, solicitando para fins de registo que os membros registrassem os 17 

nomes e instituições que representam no chat do aplicativo utilizado para a 18 

realização da reunião. 3. Aprovação da ata da 26ª Reunião Conjunta; Não 19 

havendo objeções na Ata, a mesma aprovada. 4. Resumo do trabalho do GT 20 

Cobrança; A sr. Vera Lúcia informou que o grupo de cobrança se encontrou 3 21 

vezes presencialmente e duas vezes em reuniões remotas para desenvolver o 22 

trabalho que foi elaborado através dos estudos da AGEVAP e do CEIVAP. Se 23 

basearam também nas propostas de outros comitês e nesta reunião seria 24 

apresentado os estudos de um novo mecanismo para os membros da Câmara 25 

Técnica, para que seja avaliado e aceito possibilitando assim, o prosseguimento 26 

no desenvolvimento do estudo. O sr. Leonardo iniciou dizendo que já havia feito 27 

esta apresentação a diretoria do comitê e que seria importante a apresentação 28 

do plano para os membros da Câmara Técnica afim de possuir novas 29 

contribuições para melhorar o mecanismo. Leonardo expos que dentro do papel 30 

da cobrança, o Comitê tem o dever de propor os mecanismos e definir os valores 31 

arrecadados no PAP, o órgão gestão e a agência pode também propor através 32 

de estudos em cima dos mecanismos e valores e o CERHI vai referendar essa 33 

determinação feita pelo Comitê afim de verificar se cumpriu todos os tramites 34 
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legais e necessários para que se promovam uma alteração nesta cobrança. O 35 

mesmo prosseguiu apontando os dados da simulação com as formulas e 36 

resultados mencionados na planilha explicando cada detalhe dos cálculos que 37 

se referia aos setores de mineração, saneamento, aquicultura agropecuária, 38 

indústria, dentre outros. Após as apresentações, foi debatido entre os membros 39 

as contribuições para a melhoria do estudo. O sr. José Arimathea sugeriu que 40 

Leonardo junto com a Câmara Técnica realizasse uma pesquisa nos outros 41 

Comitês juntamente com a AGEVAP buscando as experiências, problemas e 42 

análises encontrados por eles como forma de base para dar continuidade no 43 

estudo, afim de diminuiu os impactos gerados nos rios. Logo após as 44 

complementações entre os membros, o plano foi aprovado. 5. Resolução CBH 45 

MPS Nº 093/2020, que dispõe ad referendum, sobre mecanismos e 46 

procedimentos para a realização de reuniões não presenciais; O sr. José 47 

Arimathea explicou que desde 15 de março o Comitê não está realizando 48 

atividades presenciais, porém todas as demandas, atividades e reuniões, estão 49 

ocorrendo pelo meio digital, funcionando normalmente a distância. Foi elaborado 50 

uma resolução ad referendum pelo Conselho Estadual afim de auxiliar e 51 

estruturar as reuniões do Conselho Estadual e foi elaborado também uma outra 52 

resolução apresentando orientações aos comitês de bacias para que façam 53 

internamente as regulamentações dessas reuniões virtuais. Devido essas 54 

orientações, o Comitê Médio Paraíba do Sul elaborou a 093/2020 Resolução, 55 

onde foi lida na presente reunião divulgando-a aos membros. 6. Informes 56 

gerais: a) Aquisição de lavabos; Arimathea informou que está sendo adquirido 57 

pelo comitê 65 lavabos portátil para ser distribuído entre os 19 municípios da 58 

região, e o processo de licitação já está o andamento. b) FFCBH e análise do 59 

Contrato de Gestão; Expos que a equipe está trabalhando bastante em relação 60 

ao fórum e que junto com os outros comitês estão em elaboração de uma 61 

melhoria nos 4 contratos de gestão que abrangem os 9 comitês de bacias no Rio 62 

de Janeiro para que seja apresentado ao SEAS e INEA uma proposta de 63 

melhoria. c) GT Mananciais CEIVAP; Foi informado que o CEIVAP está 64 

elaborando um programa de apoio a uma Bacia afluente do Paraíba do Sul nos 65 

7 comitês afluentes estaduais, e que o comitê está participando desse GT como 66 

forma de apoio para a elaboração. Essa nova Bacia na região terá também o 67 

acompanhamento do Comitê futuramente.  d) PROTRATAR CEIVAP; Arimathea 68 
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mencionou que 4 municípios estão participando do edital, sendo eles, Paty do 69 

Alferes, Barra Mansa, Porto Real e Vassouras, mencionou também que o edital 70 

foi prorrogado novamente e que foi realizado uma nova reformulação de 71 

contrapartida dos municípios e do comitê. e) GT Plano; A sra. Carin Von (UERJ) 72 

informou que o grupo está aguardando o produto chegar para realizar a 73 

avaliação.  7. Assuntos Gerais; a) Sonda; Leonardo informou que a AGEVAP 74 

tem um limite de compra do bem permanente e que já foi ultrapassado, por isso 75 

teve que solicitar a autorização do Conselho de Administração para prosseguir 76 

a contratação. b) Entrega dos Lavabos; A sra. Vera Lúcia sugeriu que os 77 

membros de cada cidade realizassem as entregas dos lavabos no seu município 78 

afim de oficializar a entrega e divulgação. 8. Encerramento; Nada mais havendo 79 

a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente José Arimathea Oliveira, tendo 80 

a presente ata sido lavrada por mim, Yasmin da Silva Temóteo, Estagiária 81 

Administrativa e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente.   82 

 83 

Volta Redonda, 25 de maio de 2020. 84 

 85 

José Arimathéa Oliveira 86 

Presidente 87 

 88 

Encaminhamentos:  89 

Lista de Presença: 90 

 91 

Membros representantes do Poder Públicos: Guilherme Silva Guedes (P.M. 92 

Rio das Flores), Edna Azevedo (P.M. Quatis) e Vinicius Azevedo (P.M. Barra 93 

Mansa) 94 

Membros representantes dos Usuários: Flávia Pires (INB) e Thiago Guedes 95 

(Aguas das Agulhas Negas) 96 
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Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathea Oliveira (IFRJ 97 

– Pinheiral), Vera Lucia Teixeira (NVNV), Carin Von Muhlen (UERJ), André Luiz 98 

Moreira (UBM) e Dulcinea Nelson (OAB)  99 

 100 

Ausência Justificada: 101 

Lista de presença de convidados: – 102 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Tamires Souza e 103 

Yasmin da Silva Temóteo.    104 


