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ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA 1 

DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MÉDIO PARAÍBA DO SUL - CBH-MPS DO ANO 2 

DE DOIS MIL E VINTE UM, realizada no dia 15 de dezembro de 2021, (quarta-3 

feira) com o início às 08:00h e término às 10:30h por videoconferência, com a 4 

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

das atas dos dias 30/09/2021 e 29/10/2021; 4. Solicitação da prefeitura de 6 

Vassouras sobre Brigada de Incêndio; 5. Solicitação do CERHI de 7 

manifestação sobre o PL 684/2019 (prazo dia 02/01/2022); 6. Carta nº 8 

048/2021/PRES-CEIVAP - Resposta à Carta n° 148/2021/PRES/CBH-MPS; 7. 9 

Cartas 006 e 007/2021/SEC-CEIVAP; 8. Solicitação da Prefeitura de 10 

Resende de equipamento de monitoramento; 9. Minuta de ACT - Projeto 11 

SOUTH (Parceria com INEA); 10. Expedição rio Paraíba do Sul; 11. 12 

Proposta de Cooperação CBH Médio Paraíba do Sul e IFRJ – 13 

Computação; 12. Edital PROPESQUISA para avaliação de reedição; 13. 14 

Assuntos Gerais: a) Lavabos móveis; b) Reunião Conservador da 15 

Mantiqueira; 14. Encerramento. Item 1. Abertura: O Presidente Luis Felipe 16 

Cesar (Crescente Fértil) iniciou a reunião, deu boas-vindas e prosseguiu com a 17 

leitura da pauta. Item 2. Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, Luis 18 

Felipe Cesar (Crescente Fértil) colocou a mesma para a aprovação. Em torno 19 

disso, foi incluído, em assuntos gerais, o seguinte item, “Reunião Conservador 20 

da Mantiqueira”. Em seguida, a pauta foi aprovada. Item 3. Aprovação das 21 

atas dos dias 30/09/2021 e 29/10/2021; As atas serão aprovadas na próxima 22 

reunião, devido ao fato de toda a Diretoria não ter conseguido realizar a leitura 23 

das mesmas. 4. Solicitação da prefeitura de Vassouras sobre Brigada de 24 

Incêndio; Roberta Abreu (AGEVAP) comentou que tinha sido enviado a 25 

solicitação da prefeitura de Vassouras sobre a brigada de incêndio via e-mail 26 

para a Diretoria e questionou qual será o encaminhamento acerca do assunto. 27 

Após várias sugestões e trocas de ideias entre a Diretoria, ficou decidido os 28 

seguintes encaminhamentos, 1) Elaborar carta resposta à Vassouras sobre 29 

brigada de incêndio; 2) Fazer capacitação aos municípios sobre como montar 30 

brigada de incêndio; 3) Definir quais são os principais itens para uma brigada 31 

de incêndio e fazer cotação; 4) Verificar a possibilidade de doar os itens da 32 

brigada de incêndio aos municípios. Sem mais nenhuma contribuição, passou-33 

se para o próximo ponto de pauta. 5. Solicitação do CERHI de manifestação 34 
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sobre o PL 684/2019 (prazo dia 02/01/2022); Roberta Abreu (AGEVAP) 35 

comentou que foi enviada a solicitação do CERHI de manifestação sobre o PL 36 

684/2019 via e-mail para a Diretoria. Em seguida, informou que o CERHI está 37 

solicitando a manifestação dos Comitês sobre o PL citado acima. 38 

Posteriormente, Leonardo Guedes (AGEVAP) realizou a leitura do PL 684/2019 39 

para a Diretoria. Após várias sugestões e trocas de ideias entre a Diretoria, 40 

ficou acordado de, 1) Avaliar os rios do Atlas do Comitê e analisar os pontos 41 

críticos referenciados no Plano de Bacia; 2) Garantir vazão ecológica mínima 42 

em todos os rios do estado; 3) Questionar o trecho do Paraíba do Sul na região 43 

do Médio Paraíba; 4) Fazer sugestões ao Projeto de Lei 684 e enviar ao 44 

CERHI. Sem mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de 45 

pauta. 6. Carta nº 048/2021/PRES-CEIVAP - Resposta à Carta n° 46 

148/2021/PRES/CBH-MPS; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou que o 47 

CEIVAP respondeu a carta sobre a parte do Mananciais que o Comitê se 48 

disponibiliza a pagar alguém para ficar na parte de assistência técnica. Em 49 

seguida, informou que em resposta, o CEIVAP argumentou que já está previsto 50 

isso em seu contrato e que não é possível ser configurado uma duplicidade de 51 

pagamento. Em seguida, Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) comentou que a 52 

Diretoria deve apenas acompanhar o processo. Sem mais nenhuma 53 

manifestação, passou-se para o próximo ponto de pauta. 7. Cartas 006 e 54 

007/2021/SEC-CEIVAP; Roberta Abreu (AGEVAP) contextualizou que o 55 

CEIVAP enviou duas cartas solicitando indicações de representantes para 56 

compor os Grupos de Trabalho. Em seguida, comentou que as indicações 57 

devem ser feitas em conjunto entre os Comitês. José Arimathéa Oliveira (IFRJ) 58 

sugeriu que fosse feita uma mensagem no WhatsApp acerca do tema para 59 

todos se organizarem melhor para a escolha dos representantes. Por fim, 60 

Roberta Abreu (AGEVAP) disse que irá passar as informações para a Diretoria 61 

de quem está nos Grupos de Trabalho atualmente. Sem mais nenhuma 62 

contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 8. Solicitação da 63 

Prefeitura de Resende de equipamento de monitoramento; Roberta Abreu 64 

(AGEVAP) informou que precisa formalizar uma resposta para a solicitação da 65 

Prefeitura de Resende de equipamento de monitoramento. Após o informe, a 66 

Diretoria decidiu que será elaborado uma carta resposta ao município de 67 

Resende sobre monitoramento e será reiterado a carta enviada à ANA. Sem 68 
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mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 9. 69 

Minuta de ACT - Projeto SOUTH (Parceria com INEA); Leonardo Guedes 70 

(AGEVAP) informou que tinha sido enviado via e-mail, a minuta de ACT – 71 

Projeto SOUTH (Parceria com INEA) a Diretoria. Em torno disso, perguntou se 72 

a Diretoria leu e se teve considerações. Em conjunto, a Diretoria pediu para a 73 

minuta ser reenviada novamente via e-mail, para os mesmos realizarem a 74 

leitura, visto que não conseguiram da última vez. Também ficou acordado de 75 

na próxima reunião convidar a Moema e a Márcia para tratarem sobre este 76 

assunto. Sem mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de 77 

pauta. 10. Expedição rio Paraíba do Sul; Vera Lucia Teixeira (SAAE BM) 78 

contextualizou que realizou um vídeo para a expedição rio Paraíba do Sul e 79 

que tinha solicitado o apoio da Diretoria para essa expedição. Em seguida, 80 

comentou que o Comitê irá ter que apresentar suas ações de segurança hídrica 81 

nesse evento e que a expedição está prevista para virar um documentário. 82 

Após essas informações, ficou decidido os seguintes encaminhamentos, 1) 83 

Montar apresentação quanto a importância da região MPS para a RM-RJ 84 

falando dos impactos da urbanização e reflexos na qualidade da água 85 

transposta; 2) Agendar visita à LIGHT (entre 14 a 17/03/2022). Sem mais 86 

nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 11. 87 

Proposta de Cooperação CBH Médio Paraíba do Sul e IFRJ – 88 

Computação; Roberta Abreu (AGEVAP) deu um retorno sobre o andamento 89 

da proposta de cooperação CBH Médio Paraíba do Sul e IFRJ – Computação, 90 

onde disse que foi marcada uma nova reunião para o dia 17/12/2021 e que o 91 

Comitê estava esperando algumas respostas da AGEVAP e o IFRJ também 92 

estava tirando algumas dúvidas sobre o site do Comitê. Após o informe, a 93 

Diretoria pediu para que Leonardo Guedes (AGEVAP) confirmasse a reunião 94 

do dia 17/12/2021 com o pessoal do IFRJ. Sem mais nenhuma contribuição, 95 

passou-se para o próximo ponto de pauta. 12. Edital PROPESQUISA para 96 

avaliação de reedição; Leonardo Guedes (AGEVAP) contextualizou que ainda 97 

está fechando as tratativas com o jurídico em torno do Edital PROPESQUISA, 98 

pois não deram nenhum parecer final até o momento. Em seguida, ficou 99 

acordado de Leonardo Guedes (AGEVAP) reenviar o edital PROPESQUISA 100 

para Diretoria ver se tem mais alguma consideração a se fazer. Sem mais 101 

nenhuma manifestação, passou-se para o próximo ponto de pauta. 13. 102 
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Assuntos Gerais: a) Lavabos móveis; Roberta Abreu (AGEVAP) informou 103 

que os lavabos móveis do município de Barra Mansa já foram entregues, e que 104 

os dos demais municípios serão entregues quando o André (AGEVAP) assinar. 105 

Em seguida, comentou que o edital de redistribuição dos lavabos que sobraram 106 

está em análise do jurídico. b) Reunião Conservador da Mantiqueira; 107 

Roberta Abreu (AGEVAP) comentou que o Comitê foi convidado para a 108 

Reunião Conservador da Mantiqueira e que precisava de um representante. 109 

Após isso, Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real) e Vinicius 110 

Azevedo (P.M. Barra Mansa) disseram que poderiam representar o Comitê. 111 

Item 14. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião 112 

pelo Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), tendo a presente ata sido 113 

lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, depois de 114 

aprovada, foi assinada pelo Presidente.   115 

 116 

Volta Redonda, 15 de dezembro de 2021. 117 

 118 

 119 

Luis Felipe Cesar 120 

Presidente 121 
 122 

Encaminhamentos: 1) Elaborar carta resposta à Vassouras sobre brigada de 123 

incêndio; 2) Fazer capacitação aos municípios sobre como montar brigada de 124 

incêndio; 3) Definir quais são os principais itens para uma brigada de incêndio 125 

e fazer cotação; 4) Verificar a possibilidade de doar os itens da brigada de 126 

incêndio aos municípios; 5) Fazer sugestões ao Projeto de Lei 684 e enviar ao 127 

CERHI; 6) Elaborar carta resposta ao município de Resende sobre 128 

monitoramento; 7) Reiterar carta enviada à ANA; 8) Reenviar minuta do ACT 129 

SOUTH para diretoria ler; 9) Convidar Moema e Marcia para a primeira reunião 130 

de Diretoria de 2022 para tratar sobre ACT SOUTH; 10) Montar apresentação 131 

quanto a importância da região MPS para a RM-RJ falando dos impactos da 132 

urbanização e reflexos na qualidade da água transposta; 11) Agendar visitas 133 

para LIGHT e FURNAS (entre 14 a 17/03/2022); 12) Reenviar edital do 134 

PROPESQUISA para diretoria ler. 135 
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Lista de Presença: 136 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 137 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 138 

Membros representantes dos Usuários: Vera Lucia Teixeira (SAAE BM).  139 

Membros representantes da Sociedade Civil: Luis Felipe Cesar (Crescente 140 

Fértil) e José Arimathéa Oliveira (IFRJ). 141 

Ausência Justificada: Daiane Valim (SANEAR) 142 

Lista de presença de convidados: - 143 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Tamires Souza, Leonardo 144 

Guedes e Thiago Firmino.   145 


