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ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE DE 1 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO E LEGAL DO COMITÊ DA BACIA DA REGIÃO 2 

HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS DO ANO DE DOIS MIL 3 

E VINTE UM, realizada no dia 02 de março de 2021, (terça-feira) com o início às 4 

09:30h e término às 12:30h por videoconferência, com a seguinte ordem do dia:  5 

1. Abertura; 2. Leitura do expediente (correspondência recebida, 6 

justificações de ausências e síntese de propostas encaminhadas até o 7 

início da sessão); 3. Aprovação da pauta; 4. Aprovação da ata da 47ª 8 

Reunião Ordinária; 5. Definição dos pontos para monitoramento; 6. 9 

Levantamento de dados para Observatório das Águas; 7. Comunicações e 10 

avisos; 8. Encerramento. Item 1. Abertura; A Sra. Carin (UERJ) iniciou a 11 

reunião com a falta de 2 membros para quórum, com o consenso de todos os 12 

membros presentes, às 9:30h, saudando a presença de todos. Item 2. Leitura 13 

do expediente (correspondência recebida, justificações de ausências e 14 

síntese de propostas encaminhadas até o início da sessão); Após a leitura 15 

do expediente, foi constatada as justificativas de faltas dos membros Antônio 16 

Carlos Simões de Santos (CSN) e Guilherme Silva Guedes (P. M. Rio das 17 

Flores). Item 3. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, a mesma foi 18 

aprovada pelos membros presentes na reunião. Item 4. Aprovação da ata da 19 

47ª Reunião Ordinária; Pela falta de quórum na presente reunião, a Sra. Carin 20 

(UERJ) sugeriu que a ata seja aprovada pelo grupo do WhatsApp. Após isso, 21 

todos os membros concordaram e a sugestão foi acatada. 5. Definição dos 22 

pontos para monitoramento; Leonardo Guedes (AGEVAP) começou a 23 

apresentação mostrando os pontos de monitoramento em um mapa. O objetivo 24 

desse mapa foi definir os pontos estratégicos para o Comitê em conjunto com os 25 

membros presentes. Logo em seguida, Leonardo explicou as representações 26 

das cores dos pontos no mapa. Os pontos e suas devidas cores representavam 27 

diferentes áreas acerca do Rio Paraíba do Sul. Após a explicação e uma grande 28 

troca de ideias entre os membros sobre os pontos mostrado no mapa, Carin 29 

(UERJ) sugeriu a espera pelos pontos a serem mostrados pelo estudo do Projeto 30 

Hungria, como também sugeriu adiantar uma conversar com eles com o intuito 31 

de evoluir juntos diante do monitoramento e definir alguns pontos estratégicos. 32 

Carin também sugeriu a realização de uma varredura no rio, realizando um 33 

diagnóstico em várias regiões para ver as discrepâncias contidas nele. Em 34 
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seguida, Leonardo também sugeriu mapear os pontos qualitativos mais críticos 35 

e uma possível compra de um sensor para aperfeiçoar o monitoramento. Após 36 

isso, Leonardo comentou sobre as capacitações a serem realizadas de 37 

calibração e manuseio, e com os membros presentes, discutiram a possibilidade 38 

de realizar os treinamentos na UERJ. Carin e os demais membros discutiram 39 

possibilidades em torno do tamanho e número de pessoas no local desses 40 

treinamentos, diante da situação atual do Corona Vírus. Logo depois, Leonardo 41 

passou a palavra para Ricardo M. Wagner (REVIS MEP/INEA) contribuir com 42 

alguma informação e conhecimento. Primeiramente, Ricardo agradeceu a todos 43 

pelo convite para participar da presente reunião e parabenizou a todos pela 44 

apresentação feita sobre os pontos de monitoramento. Em seguida, Ricardo 45 

sugeriu ter o diagnóstico sobre o que a bacia está levando para a calha. Também 46 

sugeriu identificar quais microbacias estão tendo pontos positivos e negativos 47 

para a calha, e assim, conhecer os pontos estratégicos. Ricardo irá disponibilizar 48 

um relatório com dados de monitoramento para juntar o máximo possível de 49 

informações e disse que está disponível para eventuais ajudas. Por fim, Carin 50 

reforçou a importância de realização de parcerias para conseguir o máximo de 51 

informações e realizar o cruzamento de dados. Sem mais nenhuma 52 

consideração, Carin finalizou a apresentação e passou para o próximo ponto de 53 

pauta. 6. Levantamento de dados para Observatório das Águas; Roberta 54 

Abreu (AGEVAP) começou a apresentação do protocolo do observatório das 55 

águas apresentando seus objetivos e seus benefícios ao adotar o protocolo. 56 

Também apresentou as metodologias para a implementação do protocolo aos 57 

membros presentes na reunião e os indicadores para levantamento de 58 

informações. Em seguida, Roberta mostrou aos membros o documento “A 59 

Ferramenta de Aferição dos Indicadores”, onde o documento explica e orienta a 60 

planilha apresentada pela Roberta posteriormente. Tal planilha, está dividida em 61 

5 abas, que são as abas dos itens a serem levantados. Roberta também explicou 62 

que esse será um trabalho que a Câmera Técnica terá que desenvolver na 63 

próxima gestão. Por fim, Roberta orientou aos membros presentes que o Sr. 64 

José Arimathéa (IFRJ) e Ângelo irão apresentar e explicar melhor esse item de 65 

levantamento de dados para observatório das águas, com os novos 66 

representantes da composição, na próxima reunião. Sem nenhuma 67 

consideração a ser feita, Carin (UERJ) seguiu a reunião com o próximo ponto de 68 
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pauta. 7. Comunicações e avisos; Carin (UERJ) comunicou aos membros 69 

presentes a importância de se ler o documento do plano consolidado para a 70 

participação dos membros no 3º Seminário MPS, no dia 05/03/2021. Reforçou 71 

também, a importância da participação de todos no presente seminário e a 72 

importância de contribuir com a Profil. Roberta Abreu (AGEVAP) pediu aos 73 

membros para divulgar o 3º Seminário MPS nas redes sociais, para a sociedade 74 

poder participar também. Sem mais nenhum aviso a ser tratado, Carin (UERJ) 75 

agradeceu a todos encerrou a reunião. 8. Encerramento; Nada mais havendo a 76 

tratar, a reunião foi encerrada pela Sub-coordenadora Carin Muhlen (UERJ), 77 

tendo a presente ata sido lavrada por mim, Thiago Henrique Lopes de Carvalho 78 

Firmino, Estagiário Administrativo, e depois de aprovada, foi assinada pela Sub-79 

coordenadora.   80 

 81 

Volta Redonda, 02 de março de 2021 82 

 83 

(Ata aprovada na reunião do dia 22/10/2020. Será assinada após a pandemia.) 84 

Carin Muhlen 85 

Sub-Coordenadora 86 

 87 

Encaminhamentos: 1. Disponibilizar a apresentação do mapa de 88 

monitoramento aos membros; 2. Pegar o relatório de dados de monitoramento 89 

com o Ricardo M. Wagner (REVIS MEP/INEA); 5. Enviar e-mail ao grupo da 90 

plenária, convidando os membros para a apresentação do 3º Seminário MPS. 91 

 92 

 93 

 94 

Lista de Presença: 95 

 96 

Membros representantes do Poder Públicos: - 97 

Membros representantes dos Usuários: Thiago Guedes de Freitas (Águas das 98 

Agulhas Negras). 99 
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Membros representantes da Sociedade Civil: André Luiz Moreira (UBM); 100 

Carin Muhlen (UERJ); Luís Felipe Cesar (Crescente Fértil). 101 

Ausência Justificada: Antônio Carlos Simões de Santos (CSN); Guilherme 102 

Silva Guedes (P. M. Rio das Flores). 103 

Lista de presença de convidados: Ricardo M. Wagner (REVIS MEP/INEA); 104 

Flávia Pires (INB). 105 

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

Tamires Moreira de Souza e Thiago Firmino.    107 


