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ATA DA 29ª 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 DOIS, realizada no dia 05 de setembro de 2022, 3 

(segunda-feira) com o início às 09:30h e término às 11:00h por videoconferência, 4 

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

Aprovação das atas dos dias 20/06/2022 e 21/07/2022; 4. Definição de 6 

critérios para indicação de representantes do Comitê no ECOB e Expedição 7 

Nascentes do Paraíba; 5. Documento elaborado pela CTEA para custear a 8 

ida de 15 jovens da RH-III ao ECOB; 6. VII Simpósio Água Boa; 7. Pedal 9 

pelas águas 2023; 8. Assuntos Gerais; 9. Encerramento. Item 1. Abertura: 10 

Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) iniciou a reunião, onde deu boas-vindas a 11 

todos e realizou a leitura da pauta. Item 2. Aprovação da pauta; Após a leitura 12 

da pauta, a pauta foi colocada para a aprovação, e sem mais nenhuma 13 

manifestação, a mesma foi aprovada. 3. Aprovação das atas dos dias 14 

20/06/2022 e 21/07/2022; Sem nenhuma manifestação, as atas foram 15 

aprovadas. 4. Definição de critérios para indicação de representantes do 16 

Comitê no ECOB e Expedição Nascentes do Paraíba; Luis Felipe Cesar 17 

(Crescente Fértil) pediu que fosse passado os critérios estabelecidos antes para 18 

indicação de representantes do Comitê em eventos, com intuito de poder realizar 19 

uma análise dos mesmos. Roberta Abreu (AGEVAP) informou que a 20 

representação se dá primeiro pelo presidente do Comitê, seguido de um Diretor 21 

se o presidente não puder ir. Também comentou que depois disso, a 22 

representação pode ser de um membro de cada segmento da Plenária. Luis 23 

Felipe Cesar (Crescente Fértil) comentou que a vontade dele era que a 24 

prioridade fosse dada para os coordenadores das Câmaras Técnicas e dos 25 

Grupos de Trabalho, além de toda a Diretoria. Após uma conversa entre os 26 

membros, ficou acordado, de os Diretores, 2 membros de cada segmento e 27 

coordenadores das CT’s e GT’s de receberem o valor total do custo das diárias, 28 

e os restantes dos membros receberem a metade do valor, para que assim, 29 

possa ter mais representações nos eventos. Além disso, os segmentos poderão 30 

ter o direito de escolher receber metade da diária para poderem ir mais duas 31 

pessoas nos eventos. Na Expedição Nascente do Paraíba, ficou acordado de ser 32 

apenas uma vaga por segmento. Sem mais nenhuma contribuição, passou-se 33 

para o próximo item de pauta. 5. Documento elaborado pela CTEA para 34 
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custear a ida de 15 jovens da RH-III ao ECOB; Roberta Abreu (AGEVAP) 35 

comentou que a CTEA elaborou um documento para custear a ida de 15 jovens 36 

da RH-III ao ECOB e pediu para que a Diretoria olhasse para realizar as devidas 37 

contribuições. O referido documento foi enviado via e-mail. Em seguida, 38 

sugeriram para ser feita a leitura do documento na própria reunião. Após e leitura 39 

foram realizadas algumas contribuições diante do documento. 6. VII Simpósio 40 

Água Boa; Roberta Abreu (AGEVAP) informou que está tudo certo sobre o VII 41 

Simpósio Água boa, com sua devida programação e palestrantes. 7. Pedal pelas 42 

águas 2023; Roberta Abreu (AGEVAP) informou que o Pedal pelas águas foi 43 

confirmado para o ano de 2023. Seguindo, foi sugerido de agendar uma reunião 44 

com as prefeituras para setembro ou outubro/2022 para tratar do assunto. 8. 45 

Assuntos Gerais; Não houve assuntos gerais na presente reunião. Item 9. 46 

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo 47 

Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), tendo a presente ata sido 48 

lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, depois de 49 

aprovada, foi assinada pelo Presidente.  50 

 51 

 52 

Volta Redonda, 05 de setembro de 2022 53 

 54 
Luis Felipe Cesar 55 

Presidente 56 
 57 

Encaminhamentos: 1. Realizar as contribuições no documento para custear a 58 

ida dos jovens ao ECOB; 2. Agendar reunião com as prefeituras para falar sobre 59 

o pedal pelas águas 2023.  60 

 61 

Lista de Presença: 62 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 63 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 64 

Membros representantes dos Usuários: Vera Lúcia Teixeira (SAAE BM) e 65 

Jane Soares (SAAE-VR). 66 
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Membros representantes da Sociedade Civil: Luis Felipe Cesar (Crescente 67 

Fértil). 68 

Ausência Justificada: - 69 

Lista de presença de convidados: - 70 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu e Tamires Souza. 71 


