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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA DA REGIÃO 1 

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

E VINTE, realizada no dia 13 de maio de 2020, (quarta-feira) com o início às 3 

10:00h e término às 12:00h por vídeo conferência, em Volta Redonda/RJ, com a 4 

presença de 4 (quatro) 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. Divisão dos recursos para contrapartida do 7 

PROTRATAR – e-mail recebido do SAAE de Barra Mansa; 4. Aprovação da 8 

Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que dispõe, ad referendum, sobre 9 

mecanismos e procedimentos para a realização de reuniões não 10 

presenciais no âmbito do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio 11 

Paraíba do Sul; 5. Assuntos Gerais; 6. Encerramento. Item 1; O sr. José 12 

Arimatéa Oliveira, presidente do Comitê Médio Paraíba do Sul, iniciou a reunião 13 

saudando a todos presentes. 2. Aprovação da pauta; após a leitura da pauta, 14 

a mesma foi aprovada. 3. Divisão dos recursos para contrapartida do 15 

PROTRATAR – e-mail recebido do SAAE de Barra Mansa; O sr. Arimathea 16 

iniciou explicando sobre as informações contidas no e-mail recebido pelo SAAE 17 

de Barra Mansa. Após definição da diretoria, ficou decidido que o recurso do 18 

Comitê Médio Paraíba do Sul a ser investido no apoio aos municípios para 19 

projeto PROTRATAR do CEIVAP poderá ser usado na redução da contrapartida 20 

exigida em edital para o município. Desse recurso, só será feito o abatimento de 21 

no máximo até 50% do valor de contrapartida obrigatória do município. Garantido 22 

também, que o investimento do comitê irá aumentar no mínimo 2% do valor da 23 

contrapartida final do projeto, para fins de melhorar a colocação do município no 24 

edital do CEIVAP. 4. Aprovação da Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que 25 

dispõe, ad referendum, sobre mecanismos e procedimentos para a 26 

realização de reuniões não presenciais no âmbito do Comitê da Bacia da 27 

Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul; Após a leitura e alterações na 28 

Resolução, a mesma foi aprovada para publicação. 5. Assuntos Gerais; a- 29 

Reunião Plenária; A sra. Roberta Abreu informou que houve 15 manifestações 30 

por e-mail confirmando a participação para a próxima reunião Plenária do CBH-31 

MPS a ser realizada no dia 01 de junho. A sra. Vera Lúcia, sugeriu para que o 32 

estagiário de comunicação elabore um convite para os membros do Comitê, 33 

divulgando e convidando a participar da próxima plenária. O Sr. Arimathea 34 
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solicitou que seja feito também uma arte para cada tipo de reunião, diferenciando 35 

as de diretoria, grupos de trabalho, plenárias, entre outras. O presidente propôs 36 

para quando as reuniões voltarem a serem presenciais, o comitê continue 37 

realizando reuniões por vídeo conferência, facilitando a presença dos membros 38 

e evitando gastos com deslocamentos. O sr. Leonardo informou que a internet 39 

da unidade é inviável para o acompanhamento das reuniões, mas que o 40 

processo para contratação de nova fornecedora está em andamento na sede da 41 

AGEVAP. O sr. Arimathea finalizou dizendo que poderá ser avaliado a liberação 42 

do responsável para acompanhar as reuniões em casa, devido à internet. E que 43 

poderá ter reunião tanto presencial, quanto virtual, ou das duas formas juntas 44 

contribuindo para a presença de todos, e que deverá ser realizado essas 45 

alterações no regimento interno em breve em reunião presencial. A sra. Edna 46 

informou que em plenária presencial seja passado aos membros essas 47 

mudanças do regimento interno e apresenta-los o que foi trabalhado entre os 48 

diretores neste período de quarentena. B- Assinatura do acordo de Volta 49 

Redonda; será emitido uma carta a prefeitura de Volta Redonda, caso o 50 

município não formalizar interesse até o dia 20 de maio, o mesmo será 51 

automaticamente desclassificado por falta de manifestação de interesse e será 52 

chamado outro município para receber o recurso. C- Elaboração da pauta da 53 

reunião Plenária do Comitê; A pauta para a próxima reunião Plenária Ordinária 54 

do Comitê foi elaborada na presente reunião e aprovada. 6. Encerramento; 55 

nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata pelo Presidente, José Arimathea 56 

Oliveira, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yasmin da Silva Temóteo, 57 

estagiária administrativa, e após aprovação, foi assinada pelo presidente.  58 

 59 
 60 

Volta Redonda, 13 de maio de 2020 61 

 62 

José Arimathéa Oliveira 63 

Presidente 64 

 65 
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Encaminhamentos: Item 3: Informar municípios e CEIVAP a mudança nos 66 

valores do Comitê para o PROTRATAR; item 4: Publicar Resolução no site. 67 

Lista de Presença: 68 

 69 

Membros representantes do Poder Públicos: Edna Azevedo (P.M. Quatis)  70 

Membros representantes dos Usuários: Márcia Cinira (SAAE – VR) 71 

Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathea Oliveira (IFRJ 72 

– Pinheiral) e Vera Lucia Teixeira (NVNV) 73 

 74 

Ausência Justificada: 75 

Lista de presença de convidados: – 76 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Roberta Coelho 77 

Machado de Abreu, Sabrina Arantes e Yasmin da Silva Temóteo.    78 


