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ATA DA 20ª 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 UM, realizada no dia 15 de março de 2021, 3 

(segunda-feira) com o início às 08:30h e término às 12:30h por 4 

videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da 5 

pauta; 3. Aprovação da ata do dia 20/01/2021; 4. Definição de microbacia 6 

para o primeiro ciclo do programa mananciais do CEIVAP; 5. Discussão 7 

sobre critérios e minuta de resolução para hierarquização de municípios 8 

para receber projeto de SES; 6. Processo eleitoral (orientações para o 9 

processo; instituições com inscrição fora do prazo; elaboração do 10 

próximo edital); 7. Apresentação da minuta de resolução CBH MPS Nº 11 

XX/2021 que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA); 8. 12 

Retorno das instituições à Carta nº 012/2021 CBH MPS (denúncias 13 

recebidas); 9. Contrato do material gráfico (retorno do jurídico); 10. 14 

Preenchimento formulário RI FNCBH; 11. Retorno do INEA sobre a cessão 15 

dos Lavabos; 12. Assuntos Gerais; 13. Encerramento.  Item 1. Abertura; O 16 

Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) deu boas-vindas aos presentes e prosseguiu 17 

com a leitura da pauta. Item 2. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, 18 

o Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) pediu a aprovação da mesma aos 19 

membros presentes. Vera Lucia Teixeira (NVNV) pediu para se criar mais um 20 

ponto de pauta sobre o retorno do INEA sobre a cessão dos Lavabos, item que 21 

estava nos Assuntos Gerais. Sem mais nenhuma manifestação, a pauta foi 22 

aprovada pelos membros presentes na reunião. Item 3. Aprovação da ata do 23 

dia 20/01/2021; Não havendo objeções na Ata, a mesma foi aprovada. 4. 24 

Definição de microbacia para o primeiro ciclo do programa mananciais do 25 

CEIVAP; Leonardo Guedes (AGEVAP) começou contextualizando o Programa 26 

Mananciais, dissertando sobre seus objetivos, que são a segurança hídrica, o 27 

fortalecimento da produção da água e definir os problemas mais graves de uma 28 

determinada microbacia alvo. Para a escolha dessa microbacia, Leonardo 29 

apresentou alguns critérios de hierarquização aos membros presentes na 30 

reunião, e após essa análise, foi visto que existem 3 bacias que podem ser 31 

escolhidas, que são as de Barra Mansa, Rio das Flores e Caximbal. A definição 32 

dos critérios foi discutida pelos diretores. Vinicius Azevedo (P.M. Barra Mansa) 33 

discordou dos dados e critérios apresentados, explicando que são poucas 34 
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pessoas para a pesquisa.  Flávia Pires (INB) informou aos membros que as 35 

bacias não foram decididas na reunião da Plenária, e sim que foi discutido, 36 

porém, ainda assim não teve uma conclusão. Flávia também propôs que um 37 

grupo de técnicos fossem nessas áreas e realizassem um diagnóstico para se 38 

ter um melhoramento dos dados para a escolha da bacia. Ainda nesse período 39 

de troca entre os membros, Vinicius Azevedo (P.M. Barra Mansa) sugeriu uma 40 

votação para escolher entre as bacias. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) sugeriu, 41 

em seguida, de sair um dia para se ter uma vivência de campo nas três bacias 42 

e decidir qual será escolhida. Leonardo também sugeriu que a escolha fosse 43 

pela definição de um critério. Disse que havia solicitado ao CEIVAP os 44 

documentos mais descritivos. Após todas as sugestões e trocas entre os 45 

membros, Arimathéa decidiu marcar uma outra reunião rápida, com dados 46 

ainda mais assertivos a serem recebidos do CEIVAP para definir a microbacia. 47 

5. Discussão sobre critérios e minuta de resolução para hierarquização de 48 

municípios para receber projeto de SES; Leonardo Guedes (AGEVAP) 49 

contextualizou as questões do esgotamento sanitário, relatando a dificuldade 50 

de investimento nesse setor, devido aos esforços ao PROTATAR e a baixa 51 

capacidade dos municípios captarem recursos. Também disse que o maior 52 

montante de investimento do Comitê hoje é o montante de recursos de 53 

esgotamento sanitário. Em seguida, disse que para a elaboração de projeto, 54 

todos os municípios da região têm recursos. Após isso, Leonardo apresentou 55 

uma planilha de critérios, explicando-os. Também explicou a priorização de 56 

hierarquização dos municípios aos membros presentes na reunião. Dentro da 57 

planilha, Leonardo também explicou sobre a questão do Edital de Concessão 58 

da CEDAE e a resposta à carta 024/021, onde mostrou os pesos desse critério. 59 

Após isso, seguiu a apresentação com os outros critérios da planilha. Por fim, 60 

após todas as explicações dos critérios, Leonardo mostrou a hierarquização 61 

final com as devidas posições dos municípios. Os membros concordaram com 62 

os critérios propostos. O Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) explicou que os 63 

critérios serão também apresentados na Reunião da Plenária para aprovação. 64 

Sem mais nenhuma questão, passou-se para o próximo ponto de pauta. 6. 65 

Processo eleitoral (orientações para o processo; instituições com 66 

inscrição fora do prazo; elaboração do próximo edital); Roberta Abreu 67 

(AGEVAP) falou de sua preocupação com problemas de conexão que podem 68 
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surgir durante a posse dos novos membros e disse que ao conversar com o 69 

Arimathéa surgiu a proposta de elaboração de um documento com orientação 70 

aos membros. Essa orientação sairia em nome da Comissão Eleitoral. Todos 71 

aprovaram.  Roberta falou ainda que foi levantado pela Comissão Eleitoral, a 72 

fragilidade na análise dos documentos solicitados às instituições no edital do 73 

processo eleitoral e que saiu como encaminhamento da Comissão para a 74 

Diretoria a possibilidade de passarem para a Câmara Técnica a análise do 75 

edital para que possa ser mais detalhado como devem ser apresentados os 76 

documentos e como a avaliação será realizada. Todos aprovaram. Além disso, 77 

Roberta informou aos membros sobre a questão das instituições com as 78 

inscrições fora do prazo, e após uma troca de ideias entre os membros 79 

presentes, foi decidido acatar a decisão da Comissão Eleitoral em aceitar as 80 

inscrições, tendo em vista que ainda tem vagas e que estas instituições teriam 81 

as restrições recomendadas pela comissão. Sem mais nenhuma orientação, 82 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 7. Apresentação da minuta de 83 

resolução CBH MPS Nº XX/2021 que cria a Câmara Técnica de Educação 84 

Ambiental (CTEA); O Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) realizou a leitura da 85 

resolução para os membros presentes para a mesma ser aprovada. Durante a 86 

leitura, Arimathéa realizou algumas contribuições de texto acerca da minuta 87 

apresentada. A proposta é de ter na composição 6 membros, dois de cada 88 

segmento. Foi justificado tendo em vista a dificuldade de quórum. Todos 89 

aprovaram. Foi incluído dois parágrafos no 1ª artigo, sugerido pela diretoria, 90 

que tratava sobre a participação de convidados na composição do grupo. Por 91 

fim, Arimathéa sugeriu colocar na “função do coordenador” o seguinte item, 92 

“Encaminhar à Diretoria propostas de trabalho no que se refere a Educação 93 

Ambiental da área de atuação do CBH – MPS. Sem mais nenhuma 94 

contribuição, a resolução foi aprovada pelos membros presentes e será 95 

encaminhada à plenária. 8. Retorno das instituições à Carta nº 012/2021 96 

CBH MPS (denúncias recebidas); O Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) 97 

comentou sobre duas questões específicas recebidas aos membros presentes 98 

na reunião, uma sobre o Pátio de escória em Volta Redonda – RJ e a outra 99 

sobre as intervenções de loteamentos ilegais. Em seguida, disse que o Comitê 100 

encaminhou uma carta para algumas instituições (MPF, MPRJ e INEA), 101 

convidando-as para uma reunião de alinhamento frente às denúncias 102 



4 

 

recebidas. A data para a reunião está sendo acordada. 9. Contrato do 103 

material gráfico (retorno do jurídico); Roberta Abreu (AGEVAP) 104 

contextualizou os membros sobre a resposta do jurídico em relação ao contrato 105 

do material gráfico, disse que há tanto a possibilidade de renovação do 106 

contrato, desde que esteja os mesmos valores e com as certidões em dia, 107 

como também há a possibilidade do cancelamento do contrato. Em seguida, 108 

Roberta apresentou a planilha de acompanhamento de contrato do material 109 

gráfico e orientou a todos sobre os materiais que podem ser executados, pois 110 

são atemporais e os que não são devido a estarem vinculados a eventos 111 

específicos. Por fim, os membros entraram em um consenso de esperar uma 112 

resposta sobre a intenção da empresa em realizar a renovação do contrato. Se 113 

a empresa não for renovar, a secretaria executiva fica autorizada a solicitar a 114 

confecção dos matérias atemporais antes da vigência do contrato. 10. 115 

Preenchimento formulário RI FNCBH; Roberta Abreu (AGEVAP) pediu a 116 

opinião da Diretoria quanto ao preenchimento do formulário do Regimento 117 

Interno do FNCBH, pois não havia tido um retorno dos mesmos por e-mail. O 118 

Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) disse aos membros presentes que a revisão 119 

do RI já foi discutida e que se pode referendar a proposta do FNCBH. Os 120 

membros presentes na reunião concordaram com Arimathéa e a reunião 121 

seguiu para o próximo ponto de pauta. 11. Retorno do INEA sobre a cessão 122 

dos Lavabos; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou os membros sobre a 123 

cessão dos Lavabos explicando que o Comitê mandou uma carta para o INEA 124 

para fazer a cessão. Em seguida, disse que o INEA respondeu que é favorável 125 

a cessão de uso dos Lavabos para os municípios, desde que o Comitê e a 126 

AGEVAP se responsabilizem por eles. Também disse que o INEA pediu uma 127 

minuta do termo de cessão. O jurídico elaborou a minuta que foi encaminhada 128 

a todos. A diretoria falou que deve estar presente no termo a responsabilidade 129 

do município sobre o bem. Solicitaram o envio novamente para avaliação 130 

(Encaminhamento). Arimathéa ficou de fazer essa verificação e orientar a 131 

secretaria executiva na resposta. Disse que já havia feito considerações na 132 

minuta de carta a ser enviada ao INEA. Sem mais nenhuma consideração, 133 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 12. Assuntos Gerais; a) Marcar 134 

uma reunião de 20 minutos para referendar a priorização dos projetos 135 

mananciais; O Sr. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) lembrou aos membros sobre 136 



 

a marcação de uma reunião sobre a prior137 

13. Encerramento; Nada mais havendo a tratar, 138 

Presidente José Arimathéa Oliveira139 

Thiago Henrique Lopes, Estagiário Administrativo140 

assinada pelo Presidente. 141 

 142 

143 

144 

 145 

146 

147 

 148 

Encaminhamentos: 1. A Sra. 149 

membros os gráficos sobre a capacidade de abastecimento das regiões para 150 

auxiliar o programa mananciais;151 

MPS Nº XX/2021 que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA)152 

Plenária; 3. Encaminhar o documento de orientações aos membros para a 153 

Reunião Plenária do dia 24/03/2021; 154 

minuta de carta à Diretoria, sobre a cessão dos Lavabos para revisão; 6. Enviar 155 

o termo de minuta de cessão e a carta ao INEA s156 

 157 

Lista de Presença: 158 

Membros representantes do Poder Públicos159 

Mansa).  160 

Membros representantes dos Usuários:161 

(Água das Agulhas Negras)162 

Membros representantes da Sociedade Civil: 163 

e Vera Lucia Teixeira (NVNV)164 

Ausência Justificada: Ive Santos Muzitano 165 

Lista de presença de convidados:166 

a marcação de uma reunião sobre a priorização dos projetos mananciais.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 

Presidente José Arimathéa Oliveira, tendo a presente ata sido lavrada por mim, 

Thiago Henrique Lopes, Estagiário Administrativo e, depois de 

residente.  

Volta Redonda, 15 de março

José Arimathéa Oliveira 
Presidente 

A Sra. Vera Lucia Teixeira (NVNV) irá encaminhar aos 

membros os gráficos sobre a capacidade de abastecimento das regiões para 

auxiliar o programa mananciais; 2. Encaminhar a minuta de resolução

MPS Nº XX/2021 que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA)

nhar o documento de orientações aos membros para a 

Reunião Plenária do dia 24/03/2021; 4. Enviar o termo de minuta de cessão e a 

minuta de carta à Diretoria, sobre a cessão dos Lavabos para revisão; 6. Enviar 

o termo de minuta de cessão e a carta ao INEA sobre a cessão dos Lavabos.  

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. 

Membros representantes dos Usuários: Flávia Pires (INB) e Thiago Guedes

(Água das Agulhas Negras). 

Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathéa Oliveira

e Vera Lucia Teixeira (NVNV). 

Ive Santos Muzitano (Fiperj).   

Lista de presença de convidados: - 
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ização dos projetos mananciais. Item 

foi encerrada a reunião pelo 

, tendo a presente ata sido lavrada por mim, 

, depois de aprovada, foi 

março de 2021. 

 

irá encaminhar aos 

membros os gráficos sobre a capacidade de abastecimento das regiões para 

de resolução CBH 

MPS Nº XX/2021 que cria a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA) à 

nhar o documento de orientações aos membros para a 

. Enviar o termo de minuta de cessão e a 

minuta de carta à Diretoria, sobre a cessão dos Lavabos para revisão; 6. Enviar 

obre a cessão dos Lavabos.   

Vinicius Azevedo (P.M. Barra 

Thiago Guedes 

José Arimathéa Oliveira (IFRJ) 
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Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes, Tamires 167 

Souza, Sabrina Arantes e Thiago Lopes.   168 


