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ATA DA 31ª REUNIÃO CONJUNTA DA DIRETORIA E CÂMARAS TÉCNICAS 1 

(Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal e Educação Ambiental) DO 2 

COMITÊ DA BACIA DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - 3 

CBH-MPS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS, realizada no dia 29 de julho 4 

de 2022, (sexta-feira) com o início às 14:00h e término às 15:00h por 5 

videoconferência, com a seguinte ordem do dia: 1. Abertura; 2. Aprovação da 6 

pauta; 3. Aprovação da ata do dia 25/04/2022; 4. Resolução CBH-MPS Nº 7 

XX/2022 que aprova reajuste de valores de ajuda de custo, diária e 8 

reembolso de despesas; 5. Resolução CBH-MPS Nº XX/2022 que dispõe 9 

sobre ajuda de custo para segmentos poder público e usuários de água; 6. 10 

Assuntos Gerais; 7. Encerramento. Item 1. Abertura: O Presidente Luis Felipe 11 

Cesar (Crescente Fértil) iniciou a reunião, deu boas-vindas e prosseguiu com a 12 

leitura da pauta. Item 2. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, e sem 13 

nenhuma manifestação, a mesma foi aprovada. Item 3. Aprovação da ata do 14 

dia 25/04/2022; Sem nenhuma objeção, a ata foi aprovada. 4. Resolução CBH-15 

MPS Nº XX/2022 que aprova reajuste de valores de ajuda de custo, diária e 16 

reembolso de despesas; Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) explicou que por 17 

conta do ENCOB, foi percebido que os valores de ajuda de custo, diária e 18 

reembolso por despesas, estavam muito desproporcionais, e que a partir disso, 19 

foi criada a resolução para propor um reajuste. Em seguida, Roberta Abreu 20 

(AGEVAP) realizou a leitura da resolução. Também mostrou os novos valores 21 

propostos, comparando com os antigos valores de ajuda de custo, diária e 22 

reembolso por despesas. Roberta Abreu (AGEVAP) comentou que todos os 23 

ajustes foram realizados seguido pelo IPCA. Após isso, a resolução foi pré-24 

aprovada e será encaminhada para a próxima reunião Plenária para aprovação. 25 

Sem mais nenhuma consideração, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. 26 

Resolução CBH-MPS Nº XX/2022 que dispõe sobre ajuda de custo para 27 

segmentos poder público e usuários de água; Roberta Abreu (AGEVAP) 28 

contextualizou que a resolução acima é para ajudar a custear os membros do 29 

Poder Público e Usuários de Água, devido as reuniões presenciais estarem 30 

voltando. Em seguida, realizou a leitura da resolução. Ao final da leitura, Markus 31 

Budzynkz (Adefimpa-RJ) realizou uma contribuição de texto no Artigo 1°, onde 32 

pediu para ser inserido “Grupos de trabalho”. Após isso, a resolução foi pré-33 

aprovada e será encaminhada para aprovação na próxima reunião Plenária. 34 



2 
 

Posteriormente, Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) questionou o prazo do 35 

recebimento dessas ajudas de custos, onde comentou que o prazo precisava ser 36 

discutido em conjunto com a AGEVAP. Sem mais nenhuma consideração, 37 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 6. Assuntos Gerais; a) Informe - 38 

Markus Budzynkz (Adefimpa-RJ); Markus Budzynkz (Adefimpa-RJ) comentou 39 

que está começando um projeto em Taboas, com as instituições que fizeram 40 

parceria após o evento de educação ambiental, no Rio Grande do Sul. Em 41 

seguida, convidou o CBH-MPS para participar. b) Informe – Leonardo Guedes 42 

(AGEVAP); Leonardo Guedes (AGEVAP) comunicou que recebeu um e-mail da 43 

professora Carin (UERJ) a respeito de um projeto em parceria para 44 

monitoramento. Em seguida, comentou que ela queria um apoio para deixar esse 45 

projeto pré-acordado. O referido projeto ficou pré-aprovado, e se necessário será 46 

passado como ad referendum para a Plenária. c) Informe – Flávia Pires (INB); 47 

Flávia Pires (INB) informou que foi inaugurado o espaço INB Resende, na INB, 48 

onde está aberto para a comunidade, como também para realizar reuniões do 49 

CBH-MPS. d) Informe - Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM); Vera Lúcia Teixeira 50 

(SAAE BM) informou que o ENCOB está com as organizações em andamento e 51 

que o evento ocorrerá nos dias 30/11/22, 01,02 e 03/12/22. 7. Encerramento; 52 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo Presidente Luis Felipe 53 

Cesar, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário 54 

Administrativo e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente.   55 

 56 

Volta Redonda, 29 de julho de 2022 57 

 58 

Luis Felipe Cesar 59 

Presidente 60 

 61 

Encaminhamentos: 1) Encaminhar a Resolução CBH-MPS Nº XX/2022 que 62 

aprova reajuste de valores de ajuda de custo, diária e reembolso de despesas 63 

para aprovação na próxima reunião Plenária; 2) Encaminhar a Resolução CBH-64 

MPS Nº XX/2022 que dispõe sobre ajuda de custo para segmentos poder público 65 

e usuários de água para aprovação na próxima reunião Plenária. 66 
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 67 

Lista de Presença: 68 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinícius Azevedo (P.M. Barra 69 

Mansa) e Carolina Lacerda (P.M. Barra Mansa). 70 

Membros representantes dos Usuários:  Antônio Carlos Simões (CSN), Jane 71 

da Silva Faria Soares (SAAEVR), Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM), Thiago 72 

Guedes (Águas das Agulhas Negras S.A.), Fabio Queiroz (Furnas Centrais 73 

Elétricas S.A.) e Flávia Pires (INB). 74 

Membros representantes da Sociedade Civil: Denise Celeste Godoy (UERJ), 75 

André Luiz Moreira (UBM), Nilza Magalhães Macário (AEDB), Markus Budzynkz 76 

(Adefimpa-RJ) e Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil). 77 

Ausência Justificada: Ive Santos (Fiperj). 78 

Lista de presença de convidados: - 79 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Leonardo Guedes Barbosa e 80 

Thiago Firmino. 81 


