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ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COMITÊ DA 1 

BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS 2 

DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, realizada no dia 22 de junho de 2020, 3 

(segunda-feira) com o início às 09:00h e término às 12:00h por vídeo 4 

conferência, com a presença de 6 (seis) membros da Diretoria do Comitê 5 

(conforme relação de presença no final desta ata) com a seguinte ordem do dia: 6 

1. Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. Aprovação das atas das reuniões 7 

dos dias 04/05/2020 e 13/05/2020; 4. Resolução ad referendum sobre a 8 

disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, 9 

Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio 10 

da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial; 5. Aprovação 11 

da Minuta de Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que delega à AGEVAP 12 

funções inerentes à Agência de Água; 6. Saldo FUNDRHI e solicitação de 13 

recursos 2020; 7. Aprovação do manual de identidade visual do comitê; 8. 14 

Verificação da planilha de demandas na AGEVAP; 9. Assuntos Gerais; 10. 15 

Encerramento. Item 1. Abertura; A vice presente, Vera Lucia Teixeira (NVNV) 16 

iniciou a reunião, a pedido do Presidente, explicou o motivo pelo qual foi marcada 17 

e agradeceu a presença de todos.  Item 2. Aprovação da pauta; após a 18 

confirmação dos presentes, a pauta foi aprovada. Item 3. Aprovação das atas 19 

das reuniões dos dias 04/05/2020 e 13/05/2020; Vera Lucia Teixeira (NVNV) 20 

informou que as atas já haviam sido enviadas com antecedência para leitura 21 

onde não houve contribuições. Perguntou se alguém tinha alguma manifestação. 22 

Não havendo considerações, as atas foram aprovadas. Item 4. Resolução ad 23 

referendum sobre a disponibilização dos recursos dos Comitês Médio 24 

Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e 25 

Itabapoana para custeio da AGEVAP em situação extrema e em caráter 26 

emergencial; Vera Lúcia Teixeira (NVNV) apontou que por conta da não 27 

liberação dos recursos do FUNDRHI para o custeio das entidades delegatárias, 28 

a resolução nº 92/2020 foi criada com a finalidade de haver a autorização do 29 

repasse da linha de ações de Projetos dos comitês (Médio Paraíba do Sul, 30 

Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana), de caráter 31 

emergencial para ser utilizado nas atividades estruturais e administrativas da 32 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 33 

– AGEVAP. Após leitura e apresentação da Resolução, a mesma foi aprovada. 34 
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Item 5. Aprovação da Minuta de Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que delega 35 

à AGEVAP funções inerentes à Agência de Água; A proposta da resolução 36 

pretende levar ao CERHI/RJ e INEA o desejo dos comitês (Médio Paraíba do 37 

Sul, Piabanha, Rio Dois Rios, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) que a 38 

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 39 

- AGEVAP permaneça como delegatária. Roberta Abreu (AGEVAP) fez a leitura 40 

e apresentação da minuta, e a mesma foi aprovada entre os diretores para 41 

seguimento.  Item 6. Saldo FUNDRHI e solicitação de recursos 2020; Roberta 42 

(AGEVAP) iniciou informando o valor do saldo disponível na subconta do Comitê 43 

e o montante de recursos financeiros que estão pendentes de repasse pelo 44 

INEA, referente ao ano de 2019. Informou aos membros ainda o montante a ser 45 

solicitado considerando a previsão de arrecadação do ano de 2020. Informou a 46 

todos que a subconta do CBH MPS não conta mais com saldos de anos 47 

anteriores e que com isso, a partir de agora, o comitê vai ter que esperar entrar 48 

recurso da cobrança para ter o repasse pelo INEA. Outra situação reportada foi 49 

que a previsão de arrecadação do ano de 2019 e o real arrecadado teve uma 50 

diferença em torno de R$ 400.000,00 negativos. Disse que o recurso referente a 51 

2019 que ainda falta ser repassado, será retirado da arrecadação de 2020, 52 

devido a essa diferença entre o previsto e o arrecadado. Perguntou à diretoria 53 

qual a estratégia de solicitação de recursos, considerando a situação 54 

apresentada. Os diretores discutiram formas de fazer a solicitação do repasse. 55 

Leonardo sugeriu que o Comitê esteja mais próximo do INEA para fazer o 56 

acompanhamento das arrecadações de mês a mês e não considerar o montante 57 

do PAP porque a previsão de arrecadação está muito diferente, e sim utilizar as 58 

porcentagens previstas. Flavia (INB) sugeriu que seja elaborado uma carta de 59 

cada comitê à ALERJ relatando a dificuldade que vem gerando aos comitês o 60 

INEA não estar realizando o repasse. Edna (P.M.Q.) deu a ideia de solicitarem 61 

o repasse de uma vez só pela burocracia encontrada a partir do mês de julho. 62 

Após todas as sugestões e discussões entre a diretoria, ficou decidido que 63 

Roberta (AGEVAP), irá elaborar uma carta solicitando o repasse do recurso de 64 

2019 que ainda não ocorreu e solicitar todo o recurso desse ano ilustrando com 65 

uma abordagem de hierarquização, com a seguinte ordem: monitoramento, 66 

capacitação técnica e financiamento de projetos, escritório, tratamento de esgoto 67 

e por último escola de projetos, a fim de facilitar o repasse. Item 7. Aprovação 68 
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do manual de identidade visual do comitê; Roberta (AGEVAP) apresentou o 69 

manual de identidade que foi elaborado pelo estagiário de comunicação, 70 

Guilherme Calvelli (AGEVAP) com o apoio da Monique Soares - Especialista de 71 

Comunicação (AGEVAP). Posteriormente as contribuições dos diretores, o 72 

manual de identidade visual do comitê foi aprovado para divulgação. Item 8. 73 

Verificação da planilha de demandas na AGEVAP; Roberta (AGEVAP) e 74 

Leonardo (Escritório de Projetos) apresentaram a diretoria o andamento das 75 

demandas e junto com a diretoria foi realizado as contribuições e atualizações 76 

necessárias. Item 9. Assuntos Gerais; A Sra. Vera (NVNV) informou as 77 

próximas etapas do Grupo de Trabalho Plano de Bacia, Grupo de Trabalho do 78 

FUNDRHI e do Contrato de Gestão. Informou que o Contrato de Gestão está 79 

sendo avaliado no âmbito do FFCBH, que os comitês do Contrato 01/2010 80 

discutiram uma proposta de novo contrato, para que a AGEVAP avalie o 81 

documento e finalize-o para ser enviado ao INEA. Item 10. Encerramento; Nada 82 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pela Vice Presidente, Vera Lúcia 83 

Teixeira, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Yasmin da Silva Temóteo, 84 

estagiária administrativa, e após aprovação, foi assinada pela vice presidente.  85 

 86 
 87 

Volta Redonda, 22 de junho de 2020 88 

 89 
Vera Lúcia Teixeira 90 

Vice-Presidente 91 
 92 

Encaminhamentos: Item 6. Levar ao Fórum uma proposta de carta para ALERJ 93 

cobrando o INEA o repasse. Roberta elaborar carta solicitando recursos de 2020.  94 

Lista de Presença: 95 

 96 

Membros representantes do Poder Públicos: Edna Azevedo (P.M. Quatis) e 97 

Vinicius Azevedo (P.M. B.M.)  98 
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Membros representantes dos Usuários: Márcia Cinira (SAAE – VR) e Flávia 99 

Pires (INB) 100 

Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathea Oliveira (IFRJ 101 

– Pinheiral) e Vera Lucia Teixeira (NVNV) 102 

 103 

Ausência Justificada: 104 

Lista de presença de convidados: – 105 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Roberta Coelho 106 

Machado de Abreu, Tamires Souza, Sabrina Arantes, Yasmin da Silva Temóteo 107 

e Guilherme Calvelli.    108 


