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ATA DA 24ª 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 11 de agosto de 2021, 3 

(quarta-feira) com o início às 09:00h e término às 11:10h por videoconferência, 4 

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

Discussão sobre os procedimentos para elaboração de editais para ONGs; 6 

4. Apresentação do projeto da Linha de Transmissão de Energia - 7 

Transmissora Serra da Mantiqueira (TSM); 5. Verificação dos 8 

encaminhamentos da reunião do FFCBH do dia 03/08/21; 6. Visita dos 9 

especialistas do projeto em parceria com Hungria; 7. Assuntos Gerais; 8. 10 

Encerramento. Item 1. Abertura: O Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente 11 

Fértil) deu boas-vindas e pediu para Roberta Abreu (AGEVAP) realizar a leitura 12 

da pauta. Item 2. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, Vera Lúcia 13 

Teixeira (SAAE BM) pediu para retirar o seguinte item de pauta, "Definição das 14 

instituições que serão indicadas ao CEIVAP", pois não haveria necessidade de 15 

tratar do assunto no momento. Sem mais nenhuma manifestação, o Presidente 16 

Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) colocou a pauta para a aprovação e a 17 

mesma foi aprovada. 3. Discussão sobre os procedimentos para elaboração 18 

de editais para ONGs; Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) contextualizou que 19 

o assunto sobre os procedimentos para elaboração de editais para ONGs foi 20 

tratado na última reunião de Diretoria e comentou que queria se ter uma 21 

conversa com Fernanda Valadão (AGEVAP) para tentar viabilizar esses editais 22 

e ficar mais por dentro sobre o assunto. Fernanda Valadão (AGEVAP) explicou 23 

todo o processo para a Diretoria e comentou que o contrato normativo do INEA 24 

é mais fácil para uma empresa participar do que para uma instituição sem fins 25 

lucrativos. Em seguida, comentou que a AGEVAP irá apresentar uma proposta 26 

para o Comitê BG de alternativas de como seria esses investimentos para a 27 

educação ambiental. Posteriormente, Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) 28 

argumentou que sua posição é contrária no que se refere a misturar ONGs com 29 

municípios, devido a problemas jurídicos e políticos. Fernanda Valadão 30 

(AGEVAP) disse que será buscada uma outra forma para que não envolva os 31 

municípios em torno dos projetos. Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) comentou 32 

que é importante os municípios darem anuência a ideia e não serem um 33 

elemento fundamental para o trâmite de recursos. Vinicius Azevedo (P.M. Barra 34 
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Mansa) argumentou no que se refere ao projeto de PSA, que o poder público 35 

tem que estar envolvido e deve se ter uma lei de PSA nos municípios para a 36 

ferramenta andar. Fernanda Valadão (AGEVAP) reforçou a ideia de Luis Felipe 37 

Cesar (Crescente Fértil) sobre os municípios não serem um elemento 38 

fundamental no processo, porém que eles tenham algum tipo de envolvimento. 39 

Logo depois, comentou que se o Comitê Médio Paraíba do Sul for indicar a 40 

AGEVAP e se tem esse pensamento de executar programas de educação 41 

ambiental pensando na proposta que envolva algum tipo de edital para 42 

instituições sem fins lucrativos, que o Comitê informe a ela, para que consiga 43 

tratar dessa questão internamente, com o intuito de saber as informações 44 

especificas e trazer uma proposta melhor. Por fim, ficou decidido que será dado 45 

um encaminhamento formal para que possa ser construído um modelo de edital 46 

mais amigável e que a AGEVAP responda posteriormente o que foi identificado 47 

de possibilidade. Sem mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo 48 

ponto de pauta. 4. Apresentação do projeto da Linha de Transmissão de 49 

Energia - Transmissora Serra da Mantiqueira (TSM); A Diretoria se 50 

apresentou à equipe do projeto de linha de transmissão. Em seguida, Renata 51 

Moreira (TSM) e Monica (TSM) também se apresentaram a todos na reunião. 52 

Após as apresentações, Renata Moreira (TSM) realizou a apresentação do 53 

Programa de Educação Ambiental (PEA), onde mostrou as atividades do PEA 54 

em 2020 e 2021, os trechos do PEA, quem são eles e também os planos e 55 

programas. Por fim, agradeceu a todos e disse que está à disposição do CBH-56 

MPS. Logo depois, Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) explicou a área de 57 

atuação do CBH-MPS para a equipe do projeto de linha de transmissão. Após a 58 

explicação, foram realizadas algumas perguntas pela Diretoria para 59 

esclarecimentos de dúvidas em torno do PEA. Renata Moreira (TSM) disse que 60 

irá disponibilizar ao Comitê o material informativo em formato digital via e-mail. 61 

Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) comentou que tinha sido convidado, em 62 

nome da Crescente Fértil para as capacitações de recursos hídricos da TSM, 63 

porém, argumentou que seria melhor dar um espaço ao Comitê. Renata Moreira 64 

(TSM) disse que seria muito pertinente a ideia de Luis Felipe Cesar (Crescente 65 

Fértil) e deixou o convite ao Comitê em torno dos eventos a serem realizados. 66 

Por fim, Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) disse que o Comitê se coloca a 67 

disposição para contribuir diretamente com os eventos e que estará à espera do 68 
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convite para selecionar um membro a participação. Sem mais nenhuma 69 

consideração, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. Verificação dos 70 

encaminhamentos da reunião do FFCBH do dia 03/08/21; José Arimathéa 71 

Oliveira (IFRJ) contextualizou que tinha um projeto de lei do André Ceciliano que 72 

estaria entrando em regime de votação. Em vista disso, convocou uma reunião 73 

do FFCBH urgente para discutir sobre o tema, pois o projeto impacta em 74 

questões referente a captação de água subterrânea. Em seguida, comentou que 75 

foi encaminhada uma carta aos parlamentares pedindo a intervenção deles 76 

nesse processo. Posteriormente, Roberta Abreu (AGEVAP) leu os 77 

encaminhamentos da reunião do FFCBH do dia 03/08/2021 a Diretoria e 78 

comentou que o encaminhamento que Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) queria 79 

falar era sobre a carta aos comitês e como será articulada aos municípios. Vera 80 

Lúcia Teixeira (SAAE BM) comentou que vários municípios recebem recursos do 81 

setor elétrico. Diante do assunto, houve uma grande troca de ideias entre a 82 

Diretoria. Após a discussão acerca do tema, ficou decidido fazer o levantamento 83 

de quanto cada município e ERJ arrecadam com a compensação, Royalties e 84 

ICMS. Logo depois, José Arimathéa Oliveira (IFRJ) sugeriu a realização de cards 85 

“provocativos” nas redes sociais do Comitê, falando sobre quanto cada município 86 

recebe em compensação da energia elétrica que produz. Vinicius Azevedo (P.M. 87 

Barra Mansa) comentou que fica um pouco preocupado com a realização desses 88 

cards falando especificamente de alguns municípios. Comentou que o ideal seria 89 

abranger os 19 municípios, sendo uma coisa mais genérica e como eles estão 90 

ranqueados em relação a todos os recursos que podem ser revertidos em ações. 91 

José Arimathéa Oliveira (IFRJ) concordou e disse que o assunto pode ser melhor 92 

planejado. Sem mais nenhuma consideração e com os encaminhamentos 93 

definidos, passou-se para o próximo ponto de pauta. 6. Visita dos especialistas 94 

do projeto em parceria com Hungria; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou 95 

que os especialistas do projeto em parceria com Hungria estarão no Brasil a 96 

partir do dia 17/08/2021 e querem visitar a região, além de realizar uma reunião 97 

com o Comitê. Em seguida, Leonardo Guedes (AGEVAP) contextualizou sobre 98 

o projeto, onde comentou que a intenção dos especialistas é trazer uma proposta 99 

de modelagem de parâmetros para a região e subsidiar ações de monitoramento. 100 

Também comentou que precisava ser juntada a agenda da Diretoria, GT-101 

Monitoramento e Equipe Hungria para a reunião. Após uma conversa, ficou 102 
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definido o dia 26/08/2021 às 9h, convidando também a ANA, INEA e SEAS para 103 

a reunião. Por fim, Leonardo Guedes (AGEVAP) adiantou que o programa de 104 

modelagem só roda no macbook, e estão tentando comprar um computador para 105 

realizar as simulações. Sem mais nenhuma consideração, passou-se para o 106 

próximo ponto de pauta. 7. Assuntos Gerais; a) E-mail do PCH Santa Rosa; 107 

Roberta Abreu (AGEVAP) comentou que recebeu um e-mail sobre o PCH Santa 108 

Rosa, que foi repassado a toda Diretoria, e perguntou qual encaminhamento será 109 

dado em torno disso. Ficou definido, elaborar uma carta contando o histórico das 110 

pchs no rio preto, trabalhando mais essa informação. b) Aprovação final dos 111 

cartazes; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou que o INEA e o Ministério 112 

Público responderam que pode inserir a logo dos dois nos cartazes. Também 113 

pediu a Diretoria para dar uma olhada nesses cartazes para a aprovação, e a 114 

partir disso, já poderá ser articulada a forma de encaminhamento aos cartórios 115 

e municípios. Será encaminhado para a Diretoria, via e-mail, os cartazes. c) 116 

Comissão especial do CEIVAP; Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) comentou que 117 

se sente mal em participar das reuniões do CEIVAP sozinha e pediu para alguém 118 

do Comitê ajudar ela durante essas reuniões de comissão. Luis Felipe Cesar 119 

(Crescente Fértil) disse que pode participar dessas reuniões e pediu para ser 120 

lembrado das datas via e-mail. d) Reunião FFCBH; José Arimathéa Oliveira 121 

(IFRJ) comentou sobre a possibilidade de realizar a reunião do FFCBH na 122 

próxima semana, na quarta-feira, para o Zé Paulo poder participar, visto que ele 123 

só consegue nesse dia e o mesmo irá fazer uma apresentação resgatando o 124 

histórico do pró-gestão. A Diretoria achou válido que  a reunião seja quarta-feira 125 

e pediu que José Arimathéa Oliveira (IFRJ) confirmasse com o FFCBH. Item 8. 126 

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo 127 

Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), tendo a presente ata sido 128 

lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, depois de 129 

aprovada, foi assinada pelo Presidente.  130 

 131 

 132 
Volta Redonda, 11 de agosto de 2021 133 

 134 
Luis Felipe Cesar 135 

Presidente 136 
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 137 

Encaminhamentos: 1. Elaborar carta do Comitê para a AGEVAP destacando o 138 

que o comitê pretende em edital de EA para ser avaliado a forma do edital; 2. 139 

Realizar levantamento de quanto cada município e ERJ arrecadam com a 140 

compensação, Royalties e ICMS; 3. Convidar ANA, INEA e SEAS para a reunião 141 

do dia 26/08/2021 com a Equipe Hungria; 4. Elaborar carta contando o histórico 142 

das pchs no rio preto. 143 

 144 

Lista de Presença: 145 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 146 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 147 

Membros representantes dos Usuários: Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) e 148 

Daiane Valim (SANEAR). 149 

Membros representantes da Sociedade Civil: Luis Felipe Cesar (Crescente 150 

Fértil) e José Arimathéa Oliveira (IFRJ). 151 

Ausência Justificada: - 152 

Lista de presença de convidados: Fernanda Valadão (AGEVAP), Renata 153 

Moreira (TSM) e Monica (TSM). 154 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes, Sabrina 155 

Arantes e Thiago Firmino. 156 


