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ATA DA 76ª 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 DOIS, realizada no dia 20 de junho de 2022, (segunda-3 

feira), em formato híbrido, com o início às 10:00h e término às 13:30h, com a 4 

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

ata do dia 11/04/2022; 4. Debate com INEA e AGEVAP sobre repasse a 6 

pessoa física; 5. Apresentação do andamento da execução dos 7 

projetos; 6. Assuntos Gerais; 7. Encerramento. Item 1. Abertura: Tendo em 8 

vista que o Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) participou da 9 

reunião de maneira virtual, o Vice-Presidente, Vinicius Azevedo (P. M. Barra 10 

Mansa), iniciou a reunião e prosseguiu com a leitura da pauta. Item 2. 11 

Aprovação da pauta; Após a leitura da pauta, Vinicius colocou a mesma para 12 

a aprovação. Em seguida, a pauta foi aprovada. Item 3. Aprovação ata do dia 13 

11/04/2022; Sem nenhuma objeção, a ata foi aprovada. 4. Debate com INEA e 14 

AGEVAP sobre repasse a pessoa física; José Arimathéa Oliveira (IFRJ-15 

Pinheiral) contextualizou sobre a impossibilidade de execução e continuidade 16 

de alguns projetos do Comitê devido ao entendimento da assessoria jurídica da 17 

AGEVAP quanto ao repasse à pessoa física na Resolução INEA nº 160/2018. 18 

Para o jurídico, a resolução veda este tipo de repasse. Disse que o comitê e o 19 

Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) já fizeram 20 

várias discussões sobre isso, inclusive com o próprio INEA. Disse que o comitê 21 

tem o interesse de envolver os jovens nas discussões sobre recursos hídricos e 22 

que a forma de alcance desse público é através de escolas estaduais, por isso 23 

o comitê lançou edital de projetos de educação ambiental nas escolas, tendo 24 

como proponente os professores, para isso gostaria que o INEA viabilizasse 25 

uma forma de execução de projetos deste tipo, com repasse à pessoa física. 26 

André Marques (AGEVAP) falou da sua preocupação com projetos de auxílio à 27 

pesquisa, que são projetos com repasse baixo de recursos, que têm gerado 28 

entraves na prestação de contas e que isso demanda uma pessoa da equipe 29 

para acompanhar, considerando o trabalho que gera. Muitos projetos precisam 30 

de ter recurso devolvido, considerando gastos indevidos. Na maioria dos casos 31 

o proponente não quer devolver, e para isso deve-se entrar com processo 32 

judicial, o que não compensa as custas do processo. Houve uma pausa para 33 

todos se apresentarem. Falou ainda que vê como alternativa o fornecimento de 34 
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bolsas de mestrado e doutorado. Moema (INEA) informou que a Diretoria da 35 

DISEQ, através do Hélio Vanderlei, está justamente interessada em fazer os 36 

projetos andarem, com desembolso de recursos e que para isso querem 37 

conhecer os entraves e demandas dos comitês e delegatárias. Disse ainda, 38 

que na época da aprovação da Resolução INEA nº 160/2018, as delegatárias 39 

foram chamadas para contribuírem e que a resolução trouxe grande avanço e 40 

foi muito elogiada por todos. Perguntou se a ideia do Comitê era uma nova 41 

resolução ou se alguma complementação a esta já atenderia. Citou o caso de 42 

uma complementação realizada para atender as demandas dos projetos de 43 

PSA. Arimathéa disse que apenas complementações. Colocou ainda a 44 

vedação à ata de registro de preços, que algumas contratações dos comitês 45 

são comuns e isso facilitaria o trabalho e evitaria retrabalho das equipes. Neste 46 

quesito, André falou do preço de referência, que gera fazer uma pré-cotação da 47 

cotação e que isso desestimula os fornecedores a responderem. Após muito 48 

debate sobre o assunto, ficou combinado de a AGEVAP embasar justificativas 49 

e vantagens para o sistema com complementações à resolução para atender a 50 

algumas melhorias: a) Possibilidade de concessão de bolsa; b) incluir 51 

possibilidade de fazer ata de registro de preço e pregão; c) retirar a previsão da 52 

pré-cotação (registro de preço de referência). Após esse levantamento, 53 

encaminhar ao INEA as propostas com embasamento jurídico.  5. 54 

Apresentação do andamento da execução dos projetos; Márcio (INEA) 55 

falou que gostariam de esclarecer sobre o andamento de alguns projetos e 56 

atividades do Comitê. Roberta projetou a planilha elaborada pelo INEA e foram 57 

passando ponto a ponto, esclarecendo as dúvidas. Quanto aos projetos 58 

relacionados a esgotamento sanitário, ficou combinado do comitê aprovar em 59 

plenária a execução de pequenas obras, a fim de alavancar desembolso. 6. 60 

Assuntos Gerais; Não houve assuntos gerais. 7. Encerramento. Nada mais 61 

havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo Diretor José Arimathéa Oliveira, 62 

tendo a presente ata sido lavrada por mim, Roberta Abreu, Coordenadora de 63 

Núcleo Interina e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente.   64 

 65 
Volta Redonda, 20 de junho de 2022. 66 

 67 
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 68 
 69 

Luis Felipe Cesar 70 
Presidente 71 

 72 

Encaminhamentos: 1) AGEVAP embasar justificativas e vantagens para o 73 

sistema com complementações à resolução para atender a algumas melhorias: 74 

a) Possibilidade de concessão de bolsa; b) incluir possibilidade de fazer ata de 75 

registro de preço e pregão; c) retirar a previsão da pré-cotação (registro de 76 

preço de referência). Após esse levantamento, encaminhar ao INEA as 77 

propostas com embasamento jurídico; 2) Aprovar em plenária a execução de 78 

pequenas obras, a fim de alavancar desembolso. 79 

Lista de Presença: 80 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 81 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 82 

Membros representantes dos Usuários: Vera Lucia Teixeira (SAAE BM).  83 

Membros representantes da Sociedade Civil: José Arimathéa Oliveira (IFRJ-84 

Pinheiral).  85 

Participação virtual: Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) e Henrique Veloso 86 

(INEA). 87 

Ausência Justificada: - 88 

Lista de presença de convidados: Raissa Guedes (AGEVAP), André 89 

Marques (AGEVAP), Moema Acselrad (INEA); Márcio Franco (INEA); Pedro 90 

Leme (INEA), Isabelle Souza (INEA). 91 

Lista de presença de equipe: Roberta Abreu, Tamires Souza e Leonardo 92 

Guedes. 93 


