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ATA DA 25ª 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 26 de agosto de 2021, 3 

(quinta-feira) com o início às 09:00h e término às 12:25h por videoconferência, 4 

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

Aprovação da ata da 71ª Reunião Ordinária, realizada dia 04/08/2021; 4. 6 

Discussão sobre o projeto de modelagem da Região Hidrográfica Médio 7 

Paraíba do Sul; 5. Assinatura do Convênio com UFF; 6. Vídeos sobre 8 

projetos do Comitê – vídeos AMAR; 7. Retorno sobre PCH Santa Rosa; 8. 9 

Assuntos Gerais; a) Indicação de representante reunião CT EA CEIVAP – 10 

30/08; b) Recebimento de novo ofício do MPRJ sobre lavabos; 9. 11 

Encerramento. Item 1. Abertura: O Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente 12 

Fértil) deu boas-vindas e pediu que cada um se apresentasse um ao outro. 13 

Posteriormente, Roberta Abreu (AGEVAP) realizou a leitura da pauta. Item 2. 14 

Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, houveram a inclusão dos três 15 

itens a seguir, “1) Assinatura do Convênio com UFF; 2) Vídeos sobre projetos do 16 

Comitê – vídeos AMAR; 3) Retorno sobre PCH Santa Rosa;”. Também foi incluso 17 

dois assuntos gerais, os quais foram, “a) Indicação de representante reunião CT 18 

EA CEIVAP – 30/08; b) Recebimento de novo ofício do MPRJ sobre lavabos;”. 19 

Sem mais nenhuma manifestação, o Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente 20 

Fértil) colocou a pauta para a aprovação e a mesma foi aprovada. 3. Aprovação 21 

da ata da 71ª Reunião Ordinária, realizada dia 04/08/2021; Não havendo 22 

objeção na ata, a mesma foi aprovada. 4. Discussão sobre o projeto de 23 

modelagem da Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul; Fulop Bence 24 

(Hungria) começou a apresentação e proposta do projeto de modelagem da 25 

Região Hidrográfica Médio Paraíba do Sul. Primeiramente, contextualizou sobre 26 

a empresa Trinity Enviro, comentando seu histórico. Em seguida, dissertou sobre 27 

algumas ferramentas de modelagem em que a empresa trabalha, ao que 28 

nomeou de tecnologias próprias. Também comentou sobre a conexão com o 29 

Brasil, apresentando a história e o contexto com o país. Após isso, comentou 30 

sobre o projeto, onde disse que o objetivo é desenvolver um suporte para o 31 

monitoramento da água, realizando um estudo técnico sobre a água, além de 32 

usar diferentes modelos de modelagem para definir as bacias. Posteriormente, 33 

Mark (Hungria) disse que estão planejando utilizar o modelo “giz” para realizar 34 
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uma melhor descrição da bacia. Tal modelo é desenvolvido para gestão e por 35 

isso tem uma boa resolução espacial. Também comentou que a ideia é utilizar 36 

os dados de monitoramento disponibilizados pelo Comitê e com isso ter um 37 

sistema de monitoramento sólido, além de detalhar os objetivos do 38 

monitoramento, detalhando quais os tipos de informações cada ponto irá trazer. 39 

Logo depois, Fulop Bence (Hungria) comentou que foram realizadas algumas 40 

observações através da viagem realizada na bacia. Ademais, disse que os 41 

modelos atuais são baseados no sistema nacional e devem ser especializados 42 

para o rio paraíba do sul, pois nessa área há um uso muito intenso da água. 43 

Também comentou que foi percebido conflitos nessa área pelo uso da água entre 44 

os usuários e disse que uma nova gestão é difícil, mas não impossível. Em 45 

seguida, comentou que o plano de intervenção é um impacto negativo da 46 

qualidade da água, pois o local escolhido para o tratamento de esgoto tem altas 47 

cargas e com isso, é difícil explicar para os políticos que esse lugar não é o mais 48 

adequado. Nesse projeto, disse que será feito a tentativa de realizar cálculos. 49 

Também comentou sobre a preocupação sobre as mudanças climáticas na 50 

região. Fulop Bence (Hungria) disse que na África do Sul foi realizado um 51 

reflorestamento e tiveram impactos negativos na quantidade de água, e a partir 52 

disso, argumentou que é importante selecionar bem os locais para realizar o 53 

reflorestamento e evitar esse problema. Posteriormente, comentou que foi 54 

observado a questão da água potável na bacia, onde o local de coleta de água 55 

não está com qualidade adequada para atingir os padrões de qualidade, e com 56 

isso, comentou que se precisa ter um maior estudo sobre o caso. Logo depois, 57 

disse que estão planejando onde colocar os pontos de monitoramento e quais 58 

parâmetros monitorar para a bacia do rio paraíba do sul. Também será feito 59 

sugestões para o reflorestamento efetivo na região. Por fim, disse que os 60 

resultados do projeto serão mostrados e discutidos no final de outubro de 2021. 61 

Logo depois, agradeceu a todos e finalizou a apresentação. Em seguida, foram 62 

realizadas algumas perguntas pelos membros, com o intuito de tirar algumas 63 

dúvidas em torno do projeto. Ao final das perguntas, Luis Felipe Cesar 64 

(Crescente Fértil) agradeceu pela oportunidade da parceria diante desse projeto, 65 

como também agradeceu a todas instituições presentes na reunião. Sem mais 66 

nenhuma contribuição a ser feita, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. 67 

Assinatura do Convênio com UFF; Leonardo Guedes (AGEVAP) 68 
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contextualizou que o projeto em parceria com a UFF era fruto de uma estratégia 69 

que o Comitê tinha desenvolvido para atingir alguns objetivos do primeiro Raio 70 

X de Esgotamento Sanitário. Também comentou que houve três projetos 71 

inscritos pela UFF e que os mesmos foram hierarquizados pelo edital e partiram 72 

para a assinatura do convênio. No entanto, comentou que há alguns entraves 73 

para essa assinatura, devido a algumas limitações da instituição como também 74 

algumas exigências do edital. Em seguida, André Victor, assessor jurídico da 75 

AGEVAP, explicou a questão do entrave relacionado aos rendimentos a 76 

Diretoria, tal entrave que mais dificulta a assinatura do convênio. Posteriormente, 77 

José Arimathéa Oliveira (IFRJ) argumentou e questionou o assessor jurídico 78 

sobre qual seria a solução jurídica para que a assinatura do convênio com a UFF 79 

pudesse acontecer. Após uma longa conversa entre a Diretoria, André Victor, 80 

assessor jurídico da AGEVAP, comentou que compreendia toda a insatisfação 81 

dita pela Diretoria e disse que se precisa encontrar saídas para buscar novas 82 

soluções. Por fim, se colocou à disposição do Comitê para ajudar nessa tratativa 83 

de assinatura do convênio com a UFF. Logo depois, Leonardo Guedes 84 

(AGEVAP) comentou que a orientação dada pela gerência da AGEVAP era de 85 

passar toda essa situação ao jurídico, antes de dar um retorno final para UFF. 86 

Sendo assim, ficou definido pela Diretoria inserir como pauta da reunião de 87 

Diretoria para avaliação o Edital do Propesquisa, além de fazer uma nova 88 

contestação do parecer jurídico como carta. Também ficou acordado em não 89 

repassar o retorno do jurídico para a UFF por enquanto. Sem mais nenhuma 90 

contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 6. Vídeos sobre 91 

projetos do Comitê – vídeos AMAR; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou 92 

que tinha sido combinado na última reunião de Diretoria a realização de vídeos 93 

pelos membros da Diretoria até o dia 09/09/2021 e reforçou essa data aos 94 

mesmos para todos ficarem assertivos. Em seguida, informou que a Prefeitura 95 

de Resende enviou 4 vídeos em relação a coleta seletiva e pediu um retorno a 96 

Diretoria se esses vídeos atenderiam ou não aos vídeos sobre projetos do 97 

Comitê. Ficou definido pela Diretoria, realizar uma conversa com o Cotia 98 

(Prefeitura de Resende) para tentar a elaboração de um vídeo com alguém da 99 

comunidade, falando sobre a iniciativa mostrada nos 4 vídeos que foram 100 

recebidos sobre a coleta seletiva. Posteriormente, Roberta Abreu (AGEVAP) 101 

pediu o apoio da Diretoria para colocarem no grupo do WhatsApp da Plenária a 102 
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questão para os membros mandarem os vídeos relacionados aos projetos do 103 

Comitê, como uma forma de maior incentivo. Sem mais nenhuma contribuição, 104 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 7. Retorno sobre PCH Santa Rosa; 105 

Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) contextualizou que a PCH Santa Rosa já 106 

tem uma licença prévia e está em fase de cumprir condicionantes para poder 107 

requerer a licença de instalação. Em seguida, comentou algumas questões que 108 

precisam ser apresentadas ao Ibama pelo Comitê a Diretoria e perguntou se a 109 

mesma era favorável a essa questão. A Diretoria se posicionou a favor. 110 

Posteriormente, ficou definido que será enviado os documentos disponíveis 111 

sobre PCH Santa Rosa para Diretoria. Também ficou encaminhado, inserir como 112 

pauta da Plenária as PCHs no Rio Preto. Sem mais nenhuma contribuição, 113 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 8. Assuntos Gerais; a) Indicação 114 

de representante reunião CT EA CEIVAP – 30/08; Roberta Abreu (AGEVAP) 115 

contextualizou que o Coordenador da CTEA, André Moreira (UBM) foi indicado 116 

para representação da reunião da CT EA CEIVAP do dia 30/08/2021. Em 117 

seguida, disse que um membro da Diretoria também poderia fazer essa 118 

representação. Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) se colocou à disposição para 119 

participar dessa reunião em conjunto com o Coordenador da CTEA. Ranyere 120 

Souza, subcoordenador da CTEA também se colocou à disposição para 121 

participar da reunião. b) Recebimento de novo ofício do MPRJ sobre lavabos; 122 

Roberta Abreu (AGEVAP) informou que recebeu um novo ofício do MPRJ 123 

questionando sobre os lavabos e que depois irá passar no grupo, a minuta da 124 

carta, que está respondendo a cópia do processo e a ata da Diretoria. Item 9. 125 

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo 126 

Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), tendo a presente ata sido 127 

lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, depois de 128 

aprovada, foi assinada pelo Presidente.  129 

 130 

 131 
Volta Redonda, 26 de agosto de 2021 132 

 133 
Luis Felipe Cesar 134 

Presidente 135 
 136 
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Encaminhamentos: 1. Rever vídeos da AMAR e conversar com Cotia sobre a 137 

inserção de informação que foi uma iniciativa da comunidade; 2. Inserir como 138 

pauta da reunião de Diretoria para avaliação o Edital do Propesquisa; 3. Fazer 139 

uma nova contestação do parecer jurídico como carta; 4. Enviar documentos 140 

disponíveis sobre PCH Santa Rosa para diretoria; 5. Inserir como pauta da 141 

Plenária as PCHs no Rio Preto. 142 

 143 

Lista de Presença: 144 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 145 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 146 

Membros representantes dos Usuários: Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) e 147 

Daiane Valim (SANEAR). 148 

Membros representantes da Sociedade Civil: Luis Felipe Cesar (Crescente 149 

Fértil) e José Arimathéa Oliveira (IFRJ). 150 

Ausência Justificada: - 151 

Lista de presença de convidados: Carin Muhlen (UERJ); André Victor 152 

(AGEVAP); Ranyere Souza (P. M. Vassouras); Marcio de Araújo (ANA); Flávio 153 

D’ Castro (ANA); Leonardo Fidalgo (INEA); Fulop Bence (Hungria); Balázs József 154 

(Hungria); Gisele Boa Sorte (SEAS) e Lívia Soalheiro. 155 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes, Sabrina 156 

Arantes e Thiago Firmino. 157 


