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ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DA REGIÃO 1 

HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL  - CBH-MPS DO ANO DE DOIS 2 

MIL E VINTE, realizada no dia 16 de abril de 2020, (quinta-feira) com o início às 3 

14:00h e término às 17:10h por vídeo conferência, em Volta Redonda/RJ, com a 4 

presença de 5 (cinco) membros da Diretoria do Comitê (conforme relação de 5 

presença no final desta ata) com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. 6 

Aprovação da pauta; 3. Aprovação das atas da 64ª Reunião Ordinária e 13ª 7 

Reunião Extraordinária de Diretoria; 4. Divisão dos recursos para 8 

contrapartida do PROTRATAR – cartas recebidas dos municípios; 5. 9 

Aprovação da doação de lavatórios portáteis aos municípios da RH III 10 

(distribuição por município); 6. Organização do Simpósio Água Boa; 7. 11 

Organização do ECOB; 8. Informes: a. Resumo do trabalho do GT Cobrança 12 

b. Pedal pelas Águas 9. Assuntos Gerais; 10. Encerramento. Item 1. 13 

Abertura; A reunião foi aberta pelo Sr. José Arimathea (IFRJ-Pinheiral), 14 

presidente do CBH-MPS, que saudou a todos. Item 2. Aprovação da pauta; 15 

Após a passagem dos itens, a pauta foi aprovada. Item 3. Aprovação das atas 16 

da 64ª Reunião Ordinária e 13ª Reunião Extraordinária de Diretoria; A ata da 17 

13ª Reunião Extraordinária foi enviada com antecedência e não houve 18 

contribuições. Após a confirmação de todos, ela foi aprovada. A ata da 64ª 19 

Reunião Ordinária não teve aprovação esperada pois não houve tempo hábil 20 

para ser analisada. Sendo protelada para a próxima reunião. Item 4. Divisão 21 

dos recursos para contrapartida do PROTRATAR – cartas recebidas dos 22 

municípios; O Sr. Leonardo Guedes (AGEVAP) informou que foi enviado uma 23 

carta aos municípios indagando a participação no edital do PROTRATAR. 24 

Havendo a participação, se pleiteariam junto com comitê. O mesmo informou 25 

que houve interesse de 4 (quatro) municípios, sendo eles: Paty do Alferes com 26 

o valor de R$ 7.602.218,35, contemplando 1219 habitantes; Porto Real com o 27 

valor de R$ 1.609.375,24 contemplando 1000 habitantes; Barra Mansa com o 28 

valor de R$ 4.154.742,67, contemplando 2013 habitantes; Vassouras com o 29 

valor de R$ 5.294.039,25, contemplando 1079 habitantes. Ele mencionou 30 

também que o projeto do município de Vassouras está nível básico e que a 31 

equipe de engenharia da prefeitura está trabalhando nos detalhamentos para 32 

que o torne a nível executivo no prazo estipulado. Porém, se não houver essa 33 

documentação a tempo, o município será eliminado do edital na análise técnica. 34 
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Arimathea sugeriu que fosse feita uma pré-análise documental do edital dos 35 

municípios. Leonardo explicou que seria possível, porém não teria acesso a 36 

todas as certidões, mas que os municípios já estavam cientes da documentação 37 

solicitada. Informou que a inscrição será realizada com duas etapas, a primeira, 38 

com a analise documental, e logo após, a segunda etapa com a documentação 39 

da parte técnica do projeto para ser estudado. Explicou também que a 40 

distribuição dos recursos será de acordo com os números de habitantes que 41 

serão contemplados de cada município. Arimathea sugeriu que na carta de 42 

contrapartida deste edital, fosse comunicado que se o município não for 43 

aprovado, o recurso será redistribuído aos demais aprovados. Na redistribuição, 44 

o valor poderá ser abatido em até 50% da contrapartida do município. A divisão 45 

da contrapartida do Comitê ficou aprovada da seguinte maneira: Paty do Alferes 46 

– R$ 344.285,45; Porto Real – R$ 282.432,69; Barra Mansa – R$ 568.537,00 e; 47 

Vassouras – R$ 304.744,87. A Sra. Vera Lucia (NVNV) vice presidente do 48 

comitê, deu como opção para os próximos editais do PROTRATAR enviar um 49 

check list para os municípios atestando que estão cientes e possuem a 50 

documentação necessária para a participação no edital. Item 5. Aprovação da 51 

doação de lavatórios portáteis aos municípios da RH III (distribuição por 52 

município); Após a apresentação do Sr. Arimathéa, a doação foi aprovada por 53 

todos. O recurso sairá da linha de Educação Ambiental e Ações Emergenciais 54 

de Diretoria. Os municípios que receberão os equipamentos serão: Resende, 55 

Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Itatiaia, 56 

Porto Real, Pinheiral, Rio das Flores, Quatis, Rio Claro, Três Rios, Pirai, Valença, 57 

Miguel Pereira, Levy Gasparian, Mendes, Paty do Alferes. Ficando a cargo do 58 

município a retirada do equipamento em Volta Redonda ou na fábrica da 59 

empresa vencedora da cotação. Item 6. Organização do Simpósio Água Boa; 60 

Por conta do COVID-19 a Sra. Flávia Pires (INB) sugeriu que haja apenas uma 61 

apresentação de boas práticas e que seja suspenso o concurso e as premiações 62 

aos membros do CBH-MPS. A Sra. Roberta Abreu (AGEVAP) concordou, 63 

informando que não seria viável ter a premiação por não ter aval da liberação do 64 

INEA. Arimathéa sugeriu que no próximo simpósio, utilizem como tema de boas 65 

práticas, o Covid-19. Item7. Organização do ECOB; Vera sugeriu que fosse 66 

criado um grupo com os membros da diretoria do CBH-MPS e com o apoio do 67 

Sr. João (Vice coordenador do Fórum Fluminense) para definir as ações do 68 
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ECOB.  Ela mencionou que em conversa com o Sr. Valter (P. M. de Itatiaia) foi 69 

solicitado uma proposta de nova data no mês de novembro. Roberta informou 70 

que foi enviado 3 cartas referente ao adiamento do evento, uma para a Prefeitura 71 

de Itatiaia, a outra para a Firjan que ficou responsável pela sonorização e ao 72 

CEIVAP. A mesma, mencionou que as cotações do ECOB estão paradas por 73 

enquanto, e Arimathéa sugeriu que as cotações fiquem direcionadas ao novo 74 

Especialista Administrativo. Roberta anunciou que a contratação da nova pessoa 75 

está em andamento. Leonardo comunicou que referente a contratação de apoio 76 

do SES, o INEA já respondeu com aprovação do processo seletivo simplificado 77 

para a contratação de uma pessoa temporária e que o processo já foi repassado 78 

para o sr. Eduardo (AGEVAP) executar o processo de contratação.  Item 8. 79 

Informes: a. Resumo do trabalho do GT Cobrança; Leonardo apresentou a 80 

ideia do GT ao grupo e uma simulação. Ficou definido que o mesmo, monte uma 81 

apresentação para diretoria, depois repasse para Câmera Técnica e por fim, 82 

apresentes na reunião conjunta. b. Pedal pelas Águas. Ficou decidido que se 83 

não for realizado em junho devido ao coronavírus, a realização do Pedal Pelas 84 

Águas poderá ser entre os dias 19 a 21 de setembro em comemoração ao dia 85 

da arvore, na entrada da primavera. Item 9. Assuntos Gerais; a. Modelo de 86 

Power Point; A proposta foi analisada e aprovada. No entanto, a Sra. Flávia e 87 

Roberta deram sugestões para que o Guilherme (estagiário de comunicação) 88 

modifique a proposta atual e que seja apresentado na próxima reunião. b. 89 

Boletim digital; Não havendo tempo hábil para ser analisado integralmente, os 90 

diretores ficaram de enviar contribuições até o dia 17/04. c. Grupo de Trabalho 91 

de Educação Ambiental; Roberta apresentou a proposta do grupo de educação 92 

ambiental para que fosse decidido entre os membros da diretoria a aprovação. 93 

A proposta consistis em mandar um e-mail perguntando para os outros comitês 94 

se eles estão trabalhando com algum plano de educação ambiental ou se estão 95 

desenvolvendo alguma ação. E de acordo com as respostas, marcarem um 96 

encontro para apresentarem as ideias, com o intuito de fortalecer os diagnósticos 97 

elaborados. A sra. Edna disse que não seria o momento para esse 98 

questionamento, uma vez que não foi nem entregue o Raio X do grupo de 99 

trabalho. Flavia também não concordou com a iniciativa, porém a proposta de 100 

mandar o e-mail foi mantida pelos demais diretores, Arimathea, Vera e Vinicius. 101 

d. Carta ao INEA solicitando recurso e custeio; Foi enviada a carta por 102 
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solicitação na Assembleia do Fórum, para o presidente do INEA com copia para 103 

Hélio Vanderlei (diretor) e. Solicitar ao CERHI validação de reunião virtual na 104 

plenária dia 01/06/20; Ficou definido a elaboração da carta ao CERHI 105 

provocando a discussão. A sra. Vera Lúcia divulgou as datas das próximas 106 

reuniões e solicitou que fosse definido uma data para próxima reunião de 107 

diretoria. Todos os diretores presentes, propuseram em realizar a reunião na 108 

data prevista do calendário, no dia 04 de maio, com a pauta única sobre 109 

Cobrança. Item 10. Encerramento Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 110 

ata pelo Presidente, José Arimathea Oliveira, tendo a presente ata sido lavrada 111 

por mim, Yasmin da Silva Temóteo, estagiária administrativa, e após aprovação, 112 

foi assinada pelo presidente.  113 

 114 

Volta Redonda, 16 de abril de 2020 115 

 116 

 117 

 118 

José Arimathéa Oliveira 119 

Presidente 120 

 121 

Encaminhamentos: Item 5. Para os próximos editais do PROTRATAR 122 

encaminhar um check list para o município atestando que estão cientes e possui 123 

a documentação necessária. Item 6. Na carta de contrapartida inserir 124 

comunicado que o recurso do município que não for aprovado, será redistribuído 125 

nos demais aprovados. Item 8. a. Leonardo montar apresentação para a equipe 126 

da diretoria e câmera técnica. Item 9. a. Foi solicitado ao Guilherme, que faça as 127 

alterações na arte do modelo de Power Point do Comitê. B- Diretoria enviar 128 

considerações do boletim informativo até dia 17 de abril. C- Elaborar e-mail e 129 

passar para aprovação do Arimathéa.  130 

 131 

Lista de Presença: 132 

Membros representantes do Poder Públicos: Edna Azevedo (P.M. Quatis) e 133 

Vinicius Azevedo (P.M. Barra Mansa) 134 

Membros representantes dos Usuários: Flávia Pires (INB)  135 
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Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathea Oliveira (IFRJ 136 

– Pinheiral) e Vera Lucia Teixeira (NVNV) 137 

 138 

Ausência Justificada: 139 

Lista de presença de convidados: – 140 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Roberta Coelho 141 

Machado de Abreu, Lara Emediato, Sabrina Arantes, Guilherme Calvelli e 142 

Yasmin da Silva Temóteo.    143 


