
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA PERMANENTE 1 

DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO E LEGAL DO CBH – MÉDIO PARAÍBA 2 

DO SUL, realizada no dia 26/10/2021 (terça-feira), das 14:00h às 17:00h 3 

através de videoconferência. A Reunião Ordinária da Câmara Técnica 4 

Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal do CBH – Médio Paraíba do 5 

Sul do dia 29/06/2021 contou com a presença dos seguintes membros: Denise 6 

Celeste Godoy (UERJ); Douglas Muniz (P.M. Barra Mansa); Antônio Carlos 7 

Simões (CSN); Mariana da Costa Brum (O Nosso Vale! A Nossa Vida.) e a 8 

equipe: Leonardo Guedes (AGEVAP) e Amanda Borges (AGEVAP). Item 1. 9 

Abertura: A reunião foi iniciada por Denise Godoy, que desejou uma boa-10 

tarde aos presentes, agradecendo a presença dos membros e deu seguimento 11 

a leitura dos itens da pauta. Item 2. Leitura do expediente (correspondência 12 

recebida, justificações de ausências e síntese de propostas 13 

encaminhadas até o início da sessão): Leonardo Guedes explicou quem em 14 

relação a correspondência recebida e justificações de ausências, a única 15 

solicitação obtida foi do Renato pedindo o desligamento da Câmera Técnica, 16 

sendo assim será aberto uma vaga para um representante do poder público, na 17 

próxima reunião plenária. Item 3. Aprovação da Pauta; Sem nenhuma 18 

manifestação contrária, a seguinte pauta foi aprovada, dando seguimento ao 19 

próximo item. 4. Aprovação da ata da 9ª Reunião Extraordinária 20 

(03/08/2021); Leonardo Guedes informou que havia enviado a minuta da ata a 21 

todos e que não recebeu nenhuma contribuição. Sendo assim, Denise Godoy 22 

perguntou se alguém gostaria de se manifestar e colocou a ata para 23 

aprovação. A ata foi aprovada sem considerações. 5. Consolidação do 24 

questionário sobre a importância de cada um dos K’s presentes na 25 

fórmula proposta; A Secretaria do CBH Médio Paraiba transmitiu a tela com o 26 

questionário que obteve apenas cinco respostas. Leonardo Guedes fez a 27 

leitura de cada K’s do questionário com suas respectivas conclusões mediante 28 

as respostas. Segundo a média das pesquisas, ficou concluído que nenhum 29 

coeficiente teve unanimidade em relação a pouca importância, sendo que a 30 

média de todos ficou equilibrada, validando a importância de cada um. Como 31 

também, apenas cinco coeficientes foram votados para serem excluídos: 32 

potencial poluidor; eficiência de remoção do nitrogênio; eficiência de remoção 33 

do DBO; consumo por capital e crises hídricas. Denise Godoy acrescentou 34 



que a votação apesar de não ter sido feita por todos os membros, ficou 35 

equilibrada também, em quesito de representação de cada órgão. Leonardo 36 

Guedes reiterou explicando sobre a fórmula utilizada para o estudo dos 37 

coeficientes, salientando que a proposta inicial é entender se a câmera técnica 38 

concorda com os coeficientes apontados pelo grupo, e a partir disso discutir os 39 

coeficientes. Antônio Simões então, demostrou preocupação em como 40 

materializar esses coeficientes.  Mariana Brum concordou com Simões, 41 

entretanto falou que colocar esses coeficientes em prática em algo para se 42 

pensar no futuro. Leonardo Guedes sugere que verifiquem o processo, pois se 43 

não tiver geração de carga orgânica ou de nitrogênio, não é necessário aplicar 44 

esses coeficientes. Douglas Diniz pontuou que talvez não seja possível ter 45 

definição por causa da diversidade de parâmetros. Para ele, diante da 46 

importância de cada coeficiente definida na pesquisa, seria interessante passar 47 

esses resultados nas oficinas junto a cada setor, e depois do retorno das 48 

oficinas, a câmera técnica volte para deliberar melhor o que vai ser proposto 49 

para cada coeficiente. Diante disto, é discutido sobre as fórmulas e os valores 50 

dos K’s. Logo após, é transmitido o enquadramento de classe dos coeficientes, 51 

e Leonardo Guedes explica a metodologia da tabela. Douglas Diniz sugeriu 52 

que fosse aumentado o valor de Ke da classe especial. Com todos de acordo, 53 

é proposto a modificação com justificava da mudança da classe especial, para 54 

1,4. Portanto, é definido que na próxima reunião os demais coeficientes sejam 55 

trazidos como pauta única, para a definição. 6. Discussão sobre a proposta 56 

de alteração do Regimento Interno; Douglas Diniz apresentou a proposta de 57 

alteração ao grupo, que seria a aprovação de reuniões híbridas ou presenciais, 58 

visto que o Regimento Interno apenas regulamenta reuniões presencias, e as 59 

reuniões virtuais aconteciam somente por uma resolução feita pelo CERHI e o 60 

Comitê de Bacias. As alterações seriam para aplicar as reuniões híbridas e 61 

virtuais a todos grupos de reuniões dos comitês. Além disso, Diniz salientou 62 

sobre algumas outras alterações feitas, que foram, a inclusão de item em pauta 63 

da reunião de Comitê da Bacia, adequação das reuniões conjuntas de diretoria 64 

e câmera técnica, e que a aprovação das atas seja feita por e-mail. Denise 65 

Godoy concordou com a alteração das reuniões serem somente virtuais ou 66 

híbridas. Leonardo Guedes relembrou que após a aprovação dessa alteração, 67 

será preciso definir quais são os equipamentos que o Comitê precisara adquirir 68 



para garantir a participação igualitária69 

presencialmente. Douglas Diniz70 

empresa especializada, e que também a escolha de como será feita a reunião 71 

ficara a critério dos diretores.72 

Sendo assim, é dado seguimento 73 

Observatório das Águas74 

7, transmitindo a planilha de dados para o seguimento 75 

grupo, então, discute cada tópico, respondendo 76 

proposto durante uma das questões levantadas na planilha,77 

atlas ou fazer folhetos lúdicos e didáticos com as informações contidas nos 78 

atlas, para a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação79 

distribuir nas escolas, bibliotecas e universidades, como também 80 

uma apresentação virtual 81 

Comitês para os professores82 

solicitado que acionem a diretoria sobre 83 

câmera técnica, e se caso preciso, a reformulação 84 

nas reuniões. 8. Comunicações e avisos;85 

oficina que a SEAS (Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade86 

realizar pelo Estado, e é 87 

Guedes frisou sobre a reunião plenária no dia 29/11.88 

Leonardo Guedes agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 89 

presente ata foi lavrada por mim, 90 

e após aprovação será assinada pela Coordenadora.91 

 92 

Denise Celeste Godoy de Andrade Rodrigues93 

94 

95 

ENCAMINHAMENTOS: 96 

1) Propor uma alteração97 

classe especial de 1,498 

pauta única na próxima reunião. 99 

garantir a participação igualitária de quem preferir estar virtualmente 

Douglas Diniz completou que será preciso a ajuda de uma 

, e que também a escolha de como será feita a reunião 

dos diretores. Mariana Brum concorda com as alterações.

é dado seguimento à reunião. 7. Levantamento de dados para 

Observatório das Águas; Leonardo Guedes iniciou a apresentação

transmitindo a planilha de dados para o seguimento do levantamento

cada tópico, respondendo o que se pede em consenso.

durante uma das questões levantadas na planilha, encaminhar 

ou fazer folhetos lúdicos e didáticos com as informações contidas nos 

para a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação

distribuir nas escolas, bibliotecas e universidades, como também 

uma apresentação virtual com os técnicos de Educação Ambiental 

os professores, repassando os dados obtidos. Bem como, f

que acionem a diretoria sobre um levantamento dos membros da 

e se caso preciso, a reformulação da equipe, devido as faltas 

Comunicações e avisos; Douglas Diniz avisou sobre 

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

realizar pelo Estado, e é solicitado a presença do comitê. Por fim, 

a reunião plenária no dia 29/11. 9. Encerramento. 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 

presente ata foi lavrada por mim, Amanda Borges, Estagiária de Comunicação

e após aprovação será assinada pela Coordenadora. 

Celeste Godoy de Andrade Rodrigues 
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folhetos lúdicos e didáticos com as informações contidas nos atlas, 100 

para a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Educação, 101 

para distribuir nas escolas, bibliotecas e universidades. 4) Sugerir 102 

uma apresentação virtual com os técnicos de Educação Ambiental e 103 

dos Comitês para os professores, repassando os dados obtidos. 5)  104 

Denise Godoy solicitou que acionem a diretoria sobre um 105 

levantamento dos membros da câmera técnica, e se caso preciso, a 106 

reformulação dos membros, devido as faltas nas reuniões. 107 
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