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ATA DA 21ª 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 28 de abril de 2021, 3 

(quarta-feira) com o início às 08:00h e término às 08:30h por videoconferência, 4 

com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da pauta; 3. Definição 5 

sobre a disponibilização de recurso como contrapartida aos municípios da 6 

RH-III que irão se inscrever no edital do PROTRATAR IV do CEIVAP; 4. 7 

Encerramento.  Item 1. Abertura; O Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente 8 

Fértil) deu boas-vindas e prosseguiu com a leitura da pauta. Item 2. Aprovação 9 

da pauta; Após a leitura da pauta, o Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente 10 

Fértil) pediu a aprovação da mesma. Sem nenhuma manifestação, a pauta foi 11 

aprovada. 3. Definição sobre a disponibilização de recurso como 12 

contrapartida aos municípios da RH-III que irão se inscrever no edital do 13 

PROTRATAR IV do CEIVAP; Leonardo Guedes (AGEVAP) apresentou a 14 

planilha de divisão Protatar IV, com os projetos dos municípios de Porto Real, 15 

Comendador Levy Gasparian, Volta Redonda e Vassouras. Leonardo 16 

contextualizou os valores de cada município, a quantidade da população que 17 

seria beneficiada pelo projeto, como também mostrou a contrapartida dos 18 

municípios. Também deixou claro o recurso que iria ser para cada município. Por 19 

fim, dentro da planilha, Leonardo mostrou o valor da contrapartida final em torno 20 

desses quatros municípios. Em seguida, Leonardo apresentou o CAUC (Serviço 21 

Auxiliar de informações para transferências voluntárias) dos quatros municípios. 22 

Diante disso, foi apresentado que os municípios estão com questões a serem 23 

comprovadas, para o recebimento do recurso. Depois das explicações, a 24 

Diretoria concordou em manter a divisão dos municípios sobre a disponibilização 25 

de recurso. Também foi decidido realizar uma nova consulta com os municípios 26 

para checar se estão solucionando as questões a serem comprovadas. Caso o 27 

município não consiga ser aprovado, será feito o remanejamento para outro 28 

município conseguir a aprovação. A Diretoria comentou a possibilidade de não 29 

conseguir aplicar o recurso, em vista dessas questões, e chegaram à conclusão 30 

de pensar em estratégias de financiamento de intervenção para pequenos 31 

núcleos urbanos. Sem mais nenhuma manifestação, o assunto foi encerrado. 32 

Item 4. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 33 

pelos membros da Diretoria, pois a conexão do Presidente Luis Felipe Cesar 34 
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caiu, e assim, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Thiago Henrique 35 

Firmino, Estagiário Administrativo e, depois de aprovada, foi assinada pelo 36 

Presidente.  37 

 38 

 39 
Volta Redonda, 28 de abril de 2021 40 

 41 
Luis Felipe Cesar 42 

Presidente 43 

 44 

Encaminhamentos: 1. Realizar uma nova consulta com os municípios para 45 

checar se estão solucionando as questões a serem comprovadas. 46 

 47 

Lista de Presença: 48 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 49 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 50 

Membros representantes dos Usuários: Vera Lucia Teixeira (SAAE BM). 51 

Membros representantes da Sociedade Civil: Luis Felipe Cesar (Crescente 52 

Fértil) e José Arimathéa Oliveira (IFRJ). 53 

Ausência Justificada: Daiane Valim (SANEAR) 54 

Lista de presença de convidados: - 55 

Lista de presença de equipe: Leonardo Guedes, Tamires Souza e Thiago 56 

Henrique Firmino. 57 


