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Ata da 38ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CBH- MÉDIO PARAÍBA DO 1 

SUL, realizada no dia 01 de junho de 2020 (segunda – feira) com início às 13:00 2 

e término as 16:25 por videoconferência, em Volta Redonda – RJ, com a 3 

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

ata da 37ª Reunião Plenária Ordinária; 4. Posse de membro usuário – 5 

Agência de Saneamento Básico de Resende; 5. Referendar a Resolução 6 

CBH MPS Nº 093/2020, que dispõe ad referendum, sobre mecanismos e 7 

procedimentos para a realização de reuniões não presenciais; 6. 8 

Aprovação da Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que dispõe sobre a criação 9 

do Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno; 7. Aprovação da 10 

Resolução CBH MPS Nº 0XX/2020 que prorroga o prazo da Resolução CBH 11 

MPS Nº 87/2019 (GT Cobrança); 8. Informe do Comitê sobre os editais em 12 

andamento; 9. Informe sobre o andamento das atividades: a) PROTRATAR 13 

CEIVAP; b) Projeto Mananciais CEIVAP; c) FFCBH; d) Câmara Técnica; e) 14 

GT Plano de Bacia; f) GT Acompanhamento do Contrato de Gestão 15 

(preenchimento do formulário de avaliação digital); g) GT Cobrança; h) GT 16 

Educação Ambiental; i) GT Assuntos Legislativos. 10. Assuntos Gerais; 17 

Item 1. Abertura; Sr. José Arimathéa iniciou a reunião apresentando aos 18 

membros as normas e exigências necessárias para a participação dos membros 19 

por videoconferência. Em seguida, os diretores do CBH-MPS saudaram a 20 

presença de todos. Posteriormente, foi exibido um vídeo em homenagem ao 21 

Paulo Eugênio Barros Raulino dos Santos e o presidente apresentou a Sra. 22 

Thamires Souza aos membros como nova especialista administrativa do comitê. 23 

Item 2. Aprovação da pauta; Arimathéa fez a leitura dos itens de pauta e abriu 24 

a aprovação pelo chat no aplicativo da reunião. A Sra. Vera (NVNV) sugeriu a 25 

inserção no item 10 (assuntos gerais) referente ao ECOB (Encontro Estadual de 26 

Bacias Hidrográficas) e ao evento Pedal Pelas Águas. Após as considerações, 27 

a pauta foi aprovada com as inserções. Item 3. Aprovação da ata da 37ª 28 

Reunião Plenária Ordinária; O Sr. Arimathéa ressaltou que a ata foi enviada 29 

por e-mail a todos os membros e abriu para aprovação através do chat. Não 30 

havendo objeções, a mesma foi aprovada. Item 4. Posse de membro do Setor 31 

Usuário – Agência de Saneamento Básico de Resende (Sanear); foi 32 

apresentada a Sra. Dayane Valim que assume a representação da Agência de 33 

Saneamento Básico de Resende. Ela agradeceu e informou estar à disposição 34 
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para contribuir com o comitê. Item 5. Referendar a Resolução CBH MPS Nº 35 

093/2020, que dispõe ad referendum, sobre mecanismos e procedimentos 36 

para a realização de reuniões não presenciais; O Sr. Arimathéa (IFRJ) 37 

explicou o motivo da criação da resolução, informando a necessidade de 38 

continuidade das ações do comitê, mesmo em tempos de pandemia do COVID-39 

19 e informou que a mesma foi apresentada na reunião da Diretoria e reunião 40 

conjunta com a Câmara Técnica. Em seguida, prosseguiu com a leitura da 41 

resolução, expondo que nesta reunião, sendo a 1ª pós criação, seria ratificada, 42 

e abriu a fala e aprovação dos membros. O Sr. Luís Felipe (Crescente Fértil) 43 

parabenizou a iniciativa do comitê, disse que a mesma era um exemplo para os 44 

colegiados e a resolução foi aprovada com 16 votos a favor e nenhum voto 45 

contrário. Item 6. Aprovação da Resolução CBH MPS Nº XX/2020 que dispõe 46 

sobre a criação do Grupo de Trabalho para revisão do Regimento Interno; 47 

O presidente informou que a pandemia do coronavírus fez a sociedade repensar 48 

valores, formas de trabalho, incluindo o trabalho remoto, pois está sendo 49 

necessário o isolamento social para combater o COVID-19. Como a Resolução 50 

aprovada autoriza a realização de reuniões virtuais apenas no período que durar 51 

a pandemia, a diretoria do comitê visualizou a necessidade de alteração do 52 

Regimento Interno, a fim de possibilitar a continuidade de realização de reuniões 53 

não presenciais após o isolamento. Essa foi a motivação para a criação do grupo 54 

de trabalho que tem como finalidade, trabalhar especificamente na revisão e 55 

atualização dos itens do regimento interno relativos a organização de reuniões e 56 

plenárias validando o uso dessas ferramentas digitais no comitê, obtendo uma 57 

base legal para continuidade das realizações de reuniões não presenciais. A Sra. 58 

Flavia Pires (INB) informou que é muito importante essa mudança na resolução 59 

por conta da pandemia e principalmente quando tudo se normalizar, afim de unir 60 

todos os membros que sofrem por conta dos deslocamentos. O Sr. André Luiz 61 

(UBM) expôs que neste momento todos teriam que criar uma nova normalidade 62 

e que estes encontros remotos vieram para preparar o comitê e os membros a 63 

lidar com estes meios digitais que farão parte da vida de todas as pessoas a 64 

partir deste momento de pandemia. A Sra. Carin Mühlen (UERJ) ressaltou que 65 

esta ação já estava prevista no Plano de Comunicação. O Sr. Cláudio Cotia 66 

(AMAR-Resende) concordou, mas disse que deveriam garantir os encontros 67 

presenciais para manter as vibrações humanitárias que são a base para todo 68 
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comitê. A Sra. Vera (NVNV) sugeriu que quando o isolamento social se findasse, 69 

as reuniões presenciais voltassem ao normal, implementando também a 70 

realização pelo meio digital ao vivo, a fim de obter a presença de todos. Após as 71 

contribuições dos membros através das falas e chat, Arimathéa (IFRJ) informou 72 

que o pronunciamento da Sra. Vera seria o ideal a ser seguido e foi aprovado a 73 

criação do grupo de trabalho para fins de regulamentação das reuniões não-74 

presenciais ou reuniões por vídeoconferência no âmbito do CBH MPS. Foi 75 

definida a formação do grupo de acordo com a manifestação da plenária, sendo 76 

eles: Vera Lucia (NVNV), Geovane Andrade (PMPR), Flávia Pires (INB), José 77 

Arimathéa (IFRJ), Dulcinéa Peixoto (OAB) e Edna Andrade (PMQ). Item 7. 78 

Aprovação da Resolução CBH MPS Nº 0XX/2020 que prorroga o prazo da 79 

Resolução CBH MPS Nº 87/2019 (GT Cobrança); Arimathéa (IFRJ) informou a 80 

todos que o grupo de trabalho de cobrança vem trabalhando em proposta de 81 

metodologia. Que a proposta já foi apresentada à Diretoria e à Câmara Técnica. 82 

No entanto, serão necessárias oficinas com os usuários e membros do comitê e 83 

para isso é necessário prorrogar o prazo de atuação do GT. Logo depois do 84 

presidente ter repassado a proposta da resolução aos presentes, a mesma foi 85 

aprovada.  Item 8. Informe do Comitê sobre os editais em andamento; foi 86 

apresentado e discutido aos membros as informações dos editais, começando 87 

pelo nº 01/2020 – Seleção pública para concessão de auxílio financeiro para 88 

execução de projetos de educação ambiental, com foco em recursos 89 

hídricos, nos municípios inseridos nas Região Hidrográfica III. A Sra. Carin 90 

Mühler questionou se era neste edital que possuía a clausula “Instituições de 91 

ensino que participaram do processo de elaboração do edital onde a aprovação 92 

em qualquer instancia não podem participar”. Leonardo (AGEVAP- Escritório de 93 

Projetos) informou que era nesse edital sim, que tal cláusula estava inserida, e 94 

que ele já havia feito uma pesquisa a assessoria da AGEVAP e, como resposta, 95 

informaram que não era possível à retirada dessa cláusula, uma vez que era o 96 

princípio do edital e que não poderiam suprir. Prosseguiu informando que poderia 97 

fazer uma pesquisa mais aprofundada para a retirada desta cláusula através de 98 

uma manifestação direta entre os presentes na plenária. Após as afirmações, foi 99 

aprovado o encaminhamento de uma consulta da retirada da cláusula. Arimathéa 100 

(IFRJ) finalizou deixando claro que a entidade que participar do edital não fará 101 

parte da comissão de seleção dos projetos. Dentre as discussões sobre o edital, 102 
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a Sra. Carin (UERJ) expôs que o ideal seria que o prazo se estendesse para o 103 

ano que vem (2021), para que seja mais estruturado auxiliando a participação 104 

dos professores pelo fato de todos estarem sob pressão neste momento de 105 

pandemia e instabilidade. Leonardo (AGEVAP- EP) disse que o prazo desse 106 

edital foi pensado junto com a diretoria para novembro, mas que se a ideia fosse 107 

prorrogá-lo por mais tempo, teriam que analisar essa situação e sua proposta 108 

era de prorrogá-lo para a Semana da Água de 2021. Ive (FIPERJ) sugeriu que o 109 

prazo do edital prosseguisse até o final do ano letivo das escolas públicas. 110 

Denise disse que seria interessante continuar com este prazo e que fizessem 111 

outro edital ano que vem, uma vez que já foi feito um trabalho em cima desse 112 

edital em comunicação com as prefeituras. Arimathéa concluiu que todas as 113 

contribuições eram realmente importantes e que a proposta dele seria que esse 114 

edital permanecesse este ano de acordo com prazo das escolas como forma de 115 

experiência para o próximo edital que será no ano de 2021 sendo mais 116 

estruturado. No edital nº 04/2020 – PROPESQUISA A Sra. Ive (FIPERJ) sugeriu 117 

que seria bom abrir a temática ao invés de fechar só para o tratamento de ETE, 118 

por não terem tido nenhum inscrito. Arimathéa (IFRJ) falou que irá pensar na 119 

ampliação desse edital, mas que essa decisão foi tomada no Raio-X do 120 

Esgotamento Sanitário sendo um dos problemas levantados pelos municípios e 121 

que é necessário ter esse levantamento da região sobre as ETEs. Leonardo 122 

(AGEVAP- EP) complementou dizendo que através do Raio-X foi apontado 123 

algumas dificuldades. Parte delas será resolvido pelo projeto de Sistema de 124 

Esgotamento Sanitário que está em processo licitatório para elaboração de 125 

projetos para 2 municípios, por enquanto, e existe a possibilidade de ampliar 126 

essa contratação para contemplar mais municípios, e que o plano de trabalho foi 127 

criado para uma pesquisa ampliada. Informou também, que este plano foi 128 

elaborado pelo Escritório de Projetos com o apoio da câmara Técnica, e se 129 

tivessem que implementar outra linha, esta deveria ser discutida por todos outra 130 

vez, mas que poderia sim ser discutido novamente essas linhas. Edital nº 5/2020 131 

– PROFORMAÇÃO – Chamamento público de instituições de ensino 132 

superior para programa de capacitações na área de gestão de recursos 133 

hídricos. – Inscrições prorrogadas até 20 de julho –  Ato convocatório aberto 134 

e em andamento nº 07/2020 – Contratação de empresa especializada para 135 

elaboração de estudo de concepção, projetos básicos e executivos e 136 
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estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário de municípios 137 

do Médio Paraíba do Sul – RH - III – Adiado para 10/06/2020. Arimathéa (IFRJ) 138 

comunicou que alguns municípios se inscreveram e os municípios de Itatiaia e 139 

Volta Redonda foram contemplados, e já tem outros municípios pré-140 

selecionados para serem contemplados também. O comitê junto com a Agevap 141 

e INEA estão em processo de contratação de um técnico responsável para o 142 

acompanhamento da elaboração dos projetos pela empresa vencedora, para 143 

que o mesmo tenha a qualidade que o comitê busca para os municípios 144 

receberem. Item 9. Informe sobre o andamento das atividades: a) 145 

PROTRATAR CEIVAP; Arimathéa informou que as Inscrições foram 146 

prorrogadas até dia 18 de junho por conta da pandemia, tendo a participação de 147 

4 municípios, que manifestaram interesse, sendo eles: Porto Real, Vassouras, 148 

Paty do Alferes e Barra Mansa. b) Projeto Mananciais CEIVAP; Vera informou 149 

que está sendo estudado uma possibilidade de inscrição de um manancial de 150 

abastecimento público via o edital Protratar e esclareceu ainda que o grupo de 151 

trabalho mananciais vem trabalhando no termo de referência para contratação 152 

de uma empresa que vai elaborar os prismas que são os projetos de elaboração 153 

dos mananciais de abastecimentos. c) FFCBH; - Discutindo atribuições dos 154 

entes do sistema de recursos hídricos e proposta de alteração do Contrato 155 

de gestão – Arimathéa comunicou que a equipe está fazendo o 156 

acompanhamento das atividades do Fórum Fluminense, estão completando a 157 

discursão do Contrato de Gestão da região do Médio Paraíba que contrata a 158 

AGEVAP sendo delegatária para o funcionamento dos comitês. Finalizou 159 

informando que foi feito uma pesquisa das legislações estaduais que fazem 160 

referência sobre agencias delegatarias para contribuição ao contrato de Gestão.  161 

d) Câmara Técnica; Carin Muhlen falou que estão acompanhando o GT Plano 162 

e GT Cobrança. e) GT Plano de Bacia; Carin informou que de acordo com o 163 

cronograma, estão em andamento no produto parcial 2 de prognóstico e 164 

diagnóstico que foi recebido na última semana e feito uma série de sugestões 165 

em reunião do GT Plano Ampliado, onde foi implementado essas contribuições 166 

no documento e está sendo lido para ser discutido na próxima reunião para 167 

encaminhar ao GT Plano Ampliado e para essa mesma semana será iniciado o 168 

produto parcial 3, com a iniciação do plano de ação. Finalizou dizendo que as 169 

ações estão acontecendo, não ficando parado em nenhuma rodada e as 170 
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reuniões estão sendo realizadas normalmente por meio digital.  f) GT 171 

Acompanhamento do Contrato de Gestão (preenchimento do formulário de 172 

avaliação digital); - Avaliação do contrato e suas metas (reunião 173 

11/05/2020), preenchimento do formulário de avaliação digital – link enviado 174 

por e-mail com o prazo de 15 dias. Roberta (AGEVAP) informou que o grupo se 175 

reuniu para fazer as contribuições para que a diretoria levasse ao fórum sobre o 176 

contrato de gestão. E no ano passado foi feito uma reformulação do formulário 177 

de avaliação com ampliação do formulário também digital. Geovane 178 

complementou que foi tratado sobre a avaliação pois foi um indicar onde teve o 179 

pior desempenho por falta de participação, trazer o material de forma digital para 180 

melhorar o desempenho e claro para ajudar o meio ambiente e deixou claro que 181 

é muito importante a contribuição de todos preenchendo a avaliação. g) GT 182 

Cobrança; Proposta de metodologia desenvolvida e apresentada à diretoria e 183 

Câmara Técnica. h) GT Educação Ambiental; Grupo fazendo diagnóstico das 184 

ações de educação ambiental na região e trabalhando nas diretrizes de EA para 185 

o Comitê. – Denise começou informando que já houve 2 encontros durante a 186 

pandemia por meio virtual. Leonardo complementou, comunicando que o GT 187 

está em continuação do Raio X por meio do questionário virtual, já obtendo 36 188 

respostas de projetos que atuam na região, o grupo vem tratando as diretrizes e 189 

fazendo uma rodada de capacitação e nivelamento dos membros. Referente a 190 

proposta da sala verde, foi feito um levantamento pela estagiaria Sabrina sobre 191 

a quantidade de salas verdes na região do Médio para que o grupo utilize este 192 

espaço como forma de divulgar os materiais do comitê. i) GT Assuntos 193 

Legislativos; Roberta informou que o grupo foi criado para trabalharem em cima 194 

dos projetos de lei de criação da ALERJ que ameaçam os sistemas de recursos 195 

hídricos e avaliar passivos que podem ser gerados em relação a membros 196 

representando o comitê quando viajam. Finalizou esclarecendo que o grupo 197 

ainda não se reuniu. Item 10. Assuntos Gerais; a) Fala Valéria Garcez 198 

(Estudante UFF – Pesquisa); A sra. Valéria explicou que elaborou um 199 

questionário de pesquisa do seu TCC para finalização da pos graduação no IFRJ 200 

com o tema da gestão participativa do comitê Médio Paraíba do Sul e solicitou a 201 

colaboração dos membros para que preencham o formulário digital. b) 202 

Adiamento do Pedal Pelas Águas; A nova proposta é que ocorra em setembro 203 

próximo ao dia da arvore e chegada da primavera, de acordo com as prefeituras 204 
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dos municípios. c) Adiamento do ECOB; Por conta da pandemia o evento foi 205 

suspenso e será discutido na reunião do Fórum Fluminense (02/06/2020), a 206 

proposta inicial é de ser realizado neste ano com uma previsão de ocorrer no 207 

mês de outubro ou novembro, contribuindo na divulgação da região e do 208 

comercio local.  Item 11. Encerramento; Não havendo mais nada a tratar, a 209 

reunião foi encerrada pelo Presidente do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica 210 

do Médio Paraíba do Sul, tendo a presente Ata sido lavrada por mim, Yasmin da 211 

Silva Temóteo e, depois aprovada, foi assinada pelo Sr. José Arimathéa Oliveira.    212 

 213 

Volta Redonda, 01 de junho de 2020 214 

 215 

 216 

José Arimathéa Oliveira 217 

Presidente 218 

 219 

Encaminhamentos: Item 8. Consulta de retirada da clausula do edital nº 220 

01/2020; Ficou definido que o estagiário de comunicação (Guilherme) publique 221 

a arte dos editais nos grupos do whats App da plenária. Item 9. D. Convida Ive 222 

(FIPERJ) e Ricardo (RevisMEP) para acompanhar a equipe da Câmara Técnica.  223 

Lista de Presença: 224 

 225 

Membros representantes do Poder Públicos: Claúdio Cotia Barreto (P. M. 226 

Resende); Edna Azevedo (P.M. Quatis), Fábio Nogueira (P.M. Pinheiral), 227 

Guilherme Silva Guedes (P.M. Rio das Flores), Geovane Alves de Andrade 228 

(Porto Real), Douglas Muniz (P.M. Barra Mansa), Vinícius Azevedo (P. M. Barra 229 

Mansa) e Ive Santos Muzitano (FIPERJ). 230 

Membros representantes dos Usuários: Márcia Cinira Neves (SAAE – VR), 231 

Dayane Valim (SANEAR), Thiago Guedes – (Aguas das Agulhas Negras), 232 

Rinaldo Rocha (Light), Flávia C. A. C. Pires (INB), Antônio Carlos Simões (CSN). 233 
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Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathéa Oliveira (IFRJ 234 

– Pinheiral), Vera Lucia Teixeira (NVNV), Icaro Moreno (USS), Luis Felipe Cesar 235 

(Crescente Fértil), Dulcineia Peixoto (OAB B.M.), Carin Von Muhlen (UERJ), 236 

Mario Porto (APEDEMA), Denise Thomé (Associação Civil Vale Verdejante) e 237 

André Moreira (UBM).  238 

 239 

Ausência Justificada: Nilton Peixoto Nelson (OAB – B.M.) 240 

Lista de presença de convidados: – Hamilton Moss (USS), João Gomes (CBH 241 

BPSI) e Valéria Garcez (IFRJ Pinheiral) 242 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes Barbosa, Roberta Coelho 243 

Machado de Abreu, Tamires Souza, Guilherme Calvelli, Sabrina Arantes e 244 

Yasmin da Silva Temóteo.    245 

 246 

 247 


