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MINUTA DA ATA DA 16ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DO CBH- 1 

MÉDIO PARAÍBA DO SUL, realizada no dia 29 de junho de 2020 (segunda – 2 

feira) com início às 13:30 e término as 15:24 por videoconferência, com a 3 

seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. Aprovação da 4 

ata da 38ª Reunião Plenária Ordinária; 4. Referendar a Resolução CBH 5 

MPS Nº 092/2020, que dispõe ad referendum, sobre a disponibilização dos 6 

recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e 7 

Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio da AGEVAP em situação 8 

extrema e em caráter emergencial; 5. Aprovação da Resolução CBH MPS 9 

Nº XX/2020 que delega à AGEVAP funções inerentes à Agência de Água; 10 

6. Disponibilização dos lavabos móveis; 7. Assuntos Gerais; 8. 11 

Encerramento; Item 1. Abertura; O presidente do CBH-MPS deu início a 12 

reunião, após a 2ª chamada as 14h contando com a presença de 15 membros 13 

para fins de quórum.  Item 2. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, 14 

Arimathéa (IFRJ) sugeriu a inserção de mais dois itens, sendo eles: Aprovação 15 

da Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que dispõe sobre a criação de conta 16 

reserva para custos operacionais do Contrato de Gestão; e apresentação do 17 

projeto Observatório das Águas, pelo Sr. Ângelo, e abriu a votação para a 18 

plenária. O Sr. Markus B. (ADEFIMPA-RJ) questionou se no Regimento Interno 19 

do Comitê Médio Paraíba era permitido a inclusão de pauta em reuniões 20 

extraordinárias, e solicitou que fosse conferido. A Sra. Roberta (AGEVAP) fez a 21 

conferência e leitura do Art. 33 do regimento interno que diz que “as reuniões 22 

extraordinárias tratarão exclusivamente das matérias que justificarem suas 23 

convocações, somente podendo ser objeto de decisão os assuntos que 24 

constem da pauta da reunião”. Arimathéa (IFRJ) explicou a importância da 25 

inserção da discussão sobre a Resolução, tendo em vista o cenário de falta de 26 

repasse de recursos pelo INEA e disse que a proposta de resolução foi tratada 27 

em reunião após a elaboração e envio da convocatória e abriu a palavra para a 28 

plenária se manifestar. A Sra. Vera (NVNV) sugeriu inserir a Resolução na 29 

pauta do dia considerando a urgência da matéria e deixar a apresentação do 30 

projeto para ser incluída em assuntos gerais com o objetivo de não ferir o 31 

regimento interno, e em uma nova reunião o tema do Observatório das Águas 32 

ser deliberado. Após análise pelos membros da plenária, foi posta a votação. A 33 

inserção dos itens na pauta conforme proposta da Vera foi aprovada pelos 34 
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membros devido à sua importância com 15 votos a favor e 1 contra, do Sr. 35 

Markus Büdzynkz. Item 3. Aprovação da ata da 38ª Reunião Plenária 36 

Ordinária; A ata foi aprovada de acordo com a plenária, após contribuições da 37 

Sra. Flávia (INB) e do Sr. Markus (ADEFIMPA-RJ). Item 4. Referendar a 38 

Resolução CBH MPS Nº 092/2020, que dispõe ad referendum, sobre a 39 

disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, 40 

Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio 41 

da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial; O Sr. 42 

Arimathéa explicou que esses 4 comitês fazem parte do mesmo Contrato de 43 

Gestão onde a AGEVAP exerce a função de entidade delegatária. O contrato 44 

tem validade de 5 anos e já foi prorrogado 1 vez, ao total de 10 anos. Neste 45 

contrato, foi definido o repasse para a AGEVAP do recurso para custear o 46 

funcionamento de delegataria (serviço da secretaria executiva) sendo 47 

repassado em todo início de ano pelo INEA para que seja distribuído nas 48 

atividades dos comitês. Porém o INEA não fez o repasse de custeio neste ano 49 

de 2020, por conta de mudanças internas e a delegatária se manteve, com o 50 

saldo do ano de 2019, até o mês de março, após este período, os comitês 51 

permitiram a utilização do recurso que seria destinado a projetos para custeio, 52 

tendo em vista a necessidade de continuidade das atividades do comitê. Caso 53 

isso não fosse realizado, a AGEVAP paralisaria suas atividades por não ter 54 

recurso para a folha de pagamento. Por conta disso, foi elaborada esta 55 

Resolução e aprovada ad referendum, para permitir que a AGEVAP não 56 

paralise as atividades, por um período de 6 meses, contando que neste período 57 

o INEA volte a fazer a liberação dos recursos de projetos e custeio que foram 58 

definidos em contrato. Após a explicação, foi unânime a aprovação da 59 

resolução. Item 5. Aprovação da Resolução CBH MPS Nº 93/2020 que 60 

delega à AGEVAP funções inerentes à Agência de Água; O presidente 61 

informou que a proposta da Resolução pretende levar ao CERHI/RJ e INEA o 62 

desejo do comitê que a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia 63 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP permaneça como delegatária. A 64 

Sra. Flávia Pires (INB) sugeriu que fosse feito a leitura da Resolução para 65 

conhecimento de todos. Foi aberta a votação da plenária, e a mesma foi 66 

aprovada por unanimidade. Item 6. Aprovação da Resolução CBH MPS Nº 67 

94/2020 que dispõe sobre a criação de conta reserva para custos 68 
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operacionais do Contrato de Gestão; Roberta (AGEVAP) fez a leitura da 69 

referida Resolução para que a plenária tomasse conhecimento, Arimathéa 70 

explicou que esta Resolução trata de proporcionar, conforme já previsto em 71 

contrato de gestão, uma conta reserva para casos emergenciais, como o atual, 72 

de ausência de repasse de recursos. Disse que os comitês estão se 73 

mobilizando para aprovar esta Resolução no CERHI e tentar resolver parte do 74 

problema gerado com a falta de repasses, tendo em vista que não é a primeira 75 

vez que isso acontece. Após a explicação, abriu a votação no chat, sendo a 76 

mesma, aprovada com 13 votos a favor e 1 contrário, do Sr. Markus Büdzynkz. 77 

Item 7. Disponibilização dos lavabos móveis; Arimathéa apresentou à 78 

plenária a iniciativa do comitê em adquirir lavabos móveis para utilização nos 79 

municípios em tempos de pandemia do COVID - 19, para higienização das 80 

mãos em locais públicos afim de contribuir com o acesso a água e evitar a 81 

contaminação. Discorreu que quando começou a pandemia mais uma vez 82 

percebeu-se que o acesso à água apareceu como problema para manutenção 83 

da saúde das pessoas. Disse que algumas iniciativas surgiram no movimento 84 

espontâneo da sociedade e que isso fez o tema ser discutido em reunião de 85 

diretoria, com o intuito de trabalhar em uma iniciativa. A aquisição dos lavabos 86 

móveis foi então aprovada pela diretoria (modelo foi projetado), e os mesmos 87 

seriam disponibilizados aos municípios, que ficariam responsáveis por 88 

disponibilizar para a população, nos espaços públicos onde há dificuldade de 89 

acesso à água. Informou que estão sendo adquiridos 65 lavabos e apresentou 90 

a proposta de quantidade por município, elaborada considerando a população 91 

e considerando os municípios integralmente e parcialmente na bacia. 92 

Municípios que receberão 5 lavabos: Barra do Piraí, Barra Mansa, Paraíba do 93 

Sul, Resende, Vassouras e Volta Redonda. Municípios que receberão 3 94 

lavabos: Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Rio das Flores, 95 

Três Rios e Valença. Municípios que receberão 2 lavabos: Levy Gasparian, 96 

Mendes, Miguel Pereira e Paty do Alferes. Solicitou à plenária ratificação da 97 

proposta de divisão, abriu a palavra para comentários, mas não houve 98 

manifestação, sendo a proposta aprovada. Daiane Valim (SANEAR) perguntou 99 

sobre previsão de entrega. Arimathéa disse que deve ficar pronto na próxima 100 

semana e que o município deverá retirar na sede do comitê. Mário Porto 101 

(APEDEMA-RJ) perguntou sobre média de custo. Arimathéa disse que as 102 
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propostas variaram entre R$ 1.200,00 e R$ 3.000,00. Ângelo Lima (OGA-103 

Brasil) parabenizou o comitê pela iniciativa e perguntou se os demais comitês 104 

também estavam fazendo isso. Arimathéa respondeu que apresentou a 105 

proposta aos demais comitês no FFCBH, mas não tinha conhecimento se 106 

algum deles aderiu. Item 8. Assuntos Gerais; Este assunto foi retirado de 107 

pauta, por determinação do regimento interno que não permite assuntos gerais 108 

em reuniões extraordinárias e conforme acordado por toda plenária em 109 

unanimidade de aprovação, os assuntos foram tratados como “palavra livre”. 110 

As comunicações realizadas no “palavra livre” constam ao final da ata apenas 111 

para fins de registro.  Item 9. Encerramento; Não havendo mais nada a tratar, 112 

a reunião foi encerrada pelo Presidente do Comitê de Bacia da Região 113 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul, tendo a presente Ata sido lavrada por 114 

mim, Yasmin da Silva Temóteo e, depois aprovada, foi assinada pelo Sr. José 115 

Arimathéa Oliveira.    116 

“Palavra livre”: a) 20 anos do Parque das Águas (Resende); O Sr. Cláudio 117 

Cotia Barreto enviou à secretaria executiva o pedido de divulgação do 118 

aniversário do Parque das Águas em Resende e a ação que está sendo 119 

realizada. A Sra. Flávia (INB), por ser moradora de Resende, informou que o 120 

Parque das Águas está lançando uma campanha de história do parque, e 121 

solicitou a participação da plenária na pesquisa. b) Pesquisa Valéria; Roberta 122 

(AGEVAP) reforçou que os membros façam suas contribuições no questionário 123 

do TCC da Valéria, que participou da última plenária. c) Apresentação projeto 124 

do Observatório das Águas pelo Sr. Ângelo Lima; O Sr. Ângelo Lima 125 

apresentou “Os Indicadores de Governança da Água como Ferramenta no 126 

Monitoramento da Segurança Hídrica no Brasil”. Ao final fez um convite para 127 

adesão ao projeto Observatório das Águas como parceria.  128 

Volta Redonda, 29 de junho de 2020. 129 

 130 

José Arimathéa Oliveira 131 

Presidente 132 

Encaminhamentos: Enviar Resoluções ao CERHI para aprovação. 133 
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Lista de Presença: 134 

Membros representantes do Poder Públicos: Douglas Muniz (Prefeitura de 135 

Barra Mansa); Denis Uiliam Candido do Carmo (Prefeitura Municipal de 136 

Vassouras); Dolvani da Costa Barbosa.(P. M. de Três Rios); Ive Santos 137 

Muzitano (Fiperj); Luís Eduardo (P. M. Paraíba do Sul); Édna Azevedo 138 

(Prefeitura Municipal de Quatis); Geovane Andrade (P. M. Porto Real); Fábio 139 

Nogueira (P. M. Pinheiral); Valter Lúcio da Silva (P. M. Itatiaia) e Sandro Alves 140 

(ICMBio). 141 

Membros representantes dos Usuários: Daiane Valim (SANEAR); Antônio 142 

Carlos Simões (CSN); Flavia Pires (INB) e Thiago Guedes (AAN). 143 

Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathéa Oliveira 144 

(IFRJ); Vera F. Martins (ACAMPAR-RJ); Markus S. Wolfjdünkell Büdzynkz 145 

(ADEFIMPA-RJ); Nilza M. Macario (AEDB); Vera Lúcia Teixeira (NVNV); 146 

Denise Thome (Vale Verdejante); André Luiz Moreira da Silva (UBM); Mário 147 

Porto (APEDEMA-RJ); Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil). 148 

 149 

Ausência Justificada: Dulcinea Peixoto (OAB – BM); Rinaldo Rocha (LIGHT); 150 

Carin von Mühlen (UERJ) 151 

Lista de presença de convidados: Wanessa (Meio Ambiente de Mendes) e 152 

Ângelo Lima (Observatório das Águas). 153 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Roberta Coelho 154 

Machado de Abreu, Tamires Souza, Guilherme Calvelli, Sabrina Arantes e 155 

Yasmin da Silva Temóteo.    156 


