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ATA DA 78ª 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 dezembro de 2022, (terça-3 

feira) com o início às 09:29h e término às 11:33h por videoconferência, com a 4 

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

ata do dia 10/11/2022; 4. Informe sobre plano de cargos e salários - 6 

AGEVAP; 5. Aditivo contrato de locação de veículo pontual; 6. Processo 7 

eleitoral para troca de Diretoria e Câmaras Técnicas em março de 2023; 7. 8 

Pedal pelas águas 2023; 8. Avaliação do X ECOB/RJ; 9. Proposta de 9 

identificação de um rio em cada sede municipal; 10. Novo modelo de 10 

Contrato de Gestão – CG INEA nº 01/2010; 11. Interesse do membro 11 

Evandro Batista (Prefeitura Rio Claro) em representar o CBH MPS na ARIE 12 

Cicuta; 12. Indicação de Novos Conselheiros - Conselho do Parque 13 

Nacional do Itatiaia; 13. Aprovação da AEDB para Composição CEIVAP 14 

Quadriênio 2021/2025; 14. Parceria com o IRFJ; 15. Assuntos Gerais; 16. 15 

Encerramento. Item 1. Abertura: O Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente 16 

Fértil) iniciou a reunião, deu boas-vindas e prosseguiu com a leitura da pauta. 17 

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

(Crescente Fértil) colocou a mesma para a aprovação. Em torno disso, foi 19 

solicitado e incluído quatro itens de pautas, os quais são eles, 1) Interesse do 20 

membro Evandro Batista (Prefeitura Rio Claro) em representar o CBH MPS na 21 

ARIE Cicuta; 2) Indicação de Novos Conselheiros - Conselho do Parque 22 

Nacional do Itatiaia; 3) Aprovação da AEDB para Composição CEIVAP 23 

Quadriênio 2021/2025; 4) Parceria com o IRFJ. Em seguida, a pauta foi 24 

aprovada. Item 3. Aprovação da ata do dia 10/11/2022; Sem nenhuma 25 

objeção, a ata foi aprovada. 4. Informe sobre plano de cargos e salários - 26 

AGEVAP; Raissa Guedes (AGEVAP) informou que se tem um grupo para 27 

discutir as questões de cargos e salários da AGEVAP, e que o mesmo está 28 

pensando em uma contratação de empresa especializada para o referido tema. 29 

Sem mais nenhum informe, passou-se para o próximo ponto de pauta. 5. 30 

Aditivo contrato de locação de veículo pontual; Tamires Souza (AGEVAP) 31 

comentou que a carta sobre o aditivo de contrato de locação de veículo pontual 32 

já foi aprovada. Sem mais nenhum informe, passou-se para o próximo ponto de 33 

pauta. 6. Processo eleitoral para troca de Diretoria e Câmaras Técnicas em 34 
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março de 2023; Vera Lucia Teixeira (SAAE BM) lembrou a todos que em 35 

março/2023 terá uma reunião extraordinária para uma nova posse de diretoria 36 

e câmaras técnicas. Ficou encaminhado, como precaução, elaborar um 37 

comunicado para ciência de troca de diretoria e CTs em março de 2023. Pautar 38 

este assunto na plenária de fevereiro. Além disso, verificar local para realização 39 

da plenária extraordinária de março em 2023 no formato presencial. Sem mais 40 

nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 7. Pedal 41 

pelas águas 2023; Tamires Souza (AGEVAP) informou que 10 municípios 42 

confirmaram até agora a participação no Pedal pelas águas 2023. Ficou 43 

proposto, verificar a quantidade de camisas para o Pedal pelas Águas 2023 e 44 

enviar nova solicitação de prazo aos municípios que não responderam (novo 45 

prazo 15/01/2023). Sem mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo 46 

ponto de pauta. 8. Avaliação do X ECOB/RJ; Luis Felipe Cesar (Crescente 47 

Fértil) comentou que o evento foi um sucesso e pontuou alguns pontos que 48 

podem ser melhorados, como a questão da quantidade de alimentações, dividir 49 

mais as demandas para uma pessoa só não ficar sobrecarregada, além de ficar 50 

mais claro qual função cada pessoa está exercendo durante o evento para se 51 

ter tomadas de decisões mais claras. Sem mais nenhuma questão, passou-se 52 

para o próximo ponto de pauta. 9. Proposta de identificação de um rio em 53 

cada sede municipal; Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) comentou que acha 54 

a ideia muito boa de se ter uma proposta de identificação de um rio em cada 55 

sede municipal. Em cima disso, questionou aos demais como poderia ser dado 56 

o andamento em cima desse assunto. Ficou encaminhado de elaborar TdR 57 

para cotação de placas de identificação dos rios da RH III e provocar ao 58 

CEIVAP para realização da mesma iniciativa no Rio Paraíba. Sem mais 59 

nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 10. Novo 60 

modelo de Contrato de Gestão – CG INEA nº 01/2010; Vera Lucia Teixeira 61 

(SAAE BM) comentou que o novo modelo de contrato de gestão deveria ser 62 

passado pela Plenária de todos os Comitês. Após uma discussão sobre o 63 

assunto, ficou encaminhado de agendar reunião com G4 para discutir novo 64 

modelo de contrato de gestão. Além disso, elaborar carta ao INEA em resposta 65 

ao ofício recebido sobre o contrato de gestão, manifestando pontos de reflexão 66 

e análises necessários quanto ao novo CG proposto. Sem mais nenhuma 67 

contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 11. Interesse do 68 
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membro Evandro Batista (Prefeitura Rio Claro) em representar o CBH 69 

MPS na ARIE Cicuta; Tamires Souza (AGEVA) trouxe o assunto para a 70 

aprovação da Diretoria sobre o interesse do membro Evandro Batista (P.M. Rio 71 

Claro) em representar o CBH MPS na ARIE Cicuta. A Diretoria aprovou. Sem 72 

mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 12. 73 

Indicação de Novos Conselheiros - Conselho do Parque Nacional do 74 

Itatiaia; Foi esclarecido que o CBH MPS tem o interesse em continuar na 75 

representação do Conselho do Parque Nacional do Itatiaia. Além disso, ficou 76 

encaminhado de realizar a indicação de novo representante para o Conselho 77 

Consultivo do Parque Nacional de Itatiaia até 30/12/2022. Sem mais nenhuma 78 

contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 13. Aprovação da 79 

AEDB para Composição CEIVAP Quadriênio 2021/2025; Tamires Souza 80 

(AGEVAP) informou que recebeu um e-mail do CEIVAP pedindo a aprovação 81 

da AEDB para composição do CEIVAP Quadriênio 2021/2025. A Diretoria 82 

aprovou. Sem mais nenhuma objeção, passou-se para o próximo ponto de 83 

pauta. 14. Parceria com o IRFJ; José Arimathéa Oliveira (IFRJ) comentou que 84 

o IFRJ tem uma ideia de ter um curso de pós graduação a nível de 85 

especialização para os alunos elaborarem um TCC com temas na área de 86 

interesse dos comitês de bacias. Diante disso, solicitou que fosse encaminhado 87 

o edital do IRFJ que oferece vaga de pós graduação as instituições membros 88 

do CBH MPS. Além disso, mediante ao preenchimento da vaga de pós 89 

graduação do IFRJ, elaborar ACT (para formalização da parceria e critérios). 90 

Sem mais nenhuma contribuição, passou-se para o próximo ponto de pauta. 91 

15. Assuntos Gerais; Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil) comentou sua 92 

preocupação com o protocolo do observatório das águas, pela devida saída de 93 

Leonardo Guedes da AGEVAP. Para se ter um novo planejamento sobre o 94 

tema, ficou encaminhado de avaliar a demanda decorrente da adesão do 95 

protocolo do observatório das águas para atualização e preenchimento dos 96 

dados solicitados. Além desse assunto abordado, Tamires Souza (AGEVAP) 97 

comentou sobre uma solicitação de um morador a respeito do rio Piraí e 98 

perguntou aos demais qual seria o encaminhamento sobre o assunto. Ficou 99 

encaminhado de elaborar uma carta a prefeitura de Barra do Piraí, pontuando 100 

problema relatado e encaminhado ao Comitê pelo morador Dimitri Guimarães. 101 

Sem mais nenhum informe, passou-se para o próximo ponto de pauta. Item 16. 102 
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Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo 103 

Presidente Luis Felipe Cesar (Crescente Fértil), tendo a presente ata sido 104 

lavrada por mim, Thiago Firmino, Estagiário Administrativo e, depois de 105 

aprovada, foi assinada pelo Presidente.   106 

 107 

Volta Redonda, 20 de dezembro de 2022 108 

 109 
Luis Felipe Cesar 110 

Presidente 111 
 112 

Encaminhamentos: 1) Agendar reunião com G4 para discutir novo modelo de 113 

contrato de gestão; 2) Elaborar carta ao INEA em resposta ao ofício recebido 114 

sobre o contrato de gestão, manifestando pontos de reflexão e análises 115 

necessários quanto ao novo CG proposto; 3) Elaborar comunicado para ciência 116 

de troca de Diretoria e CTs em março de 2023. Pautar este assunto na Plenária 117 

de fevereiro; 4) Verificar local para realização da Plenária Extraordinária de 118 

março em 2023 - no formato presencial; 5) Verificar quantidade de camisas 119 

para o Pedal pelas Águas 2023 e enviar nova solicitação de prazo aos 120 

municípios que não responderam (novo prazo 15/01/2023); 6) Elaborar TdR 121 

para cotação de placas de identificação dos rios da RH III e provocar ao 122 

CEIVAP para realização da mesma iniciativa no Rio Paraíba; 7) Encaminhar 123 

indicação de novo representante para o Conselho Consultivo do Parque 124 

Nacional de Itatiaia até 30/12/2022; 8) Encaminhar edital do IRFJ que oferece 125 

vaga de pós graduação as instituições membros do CBH-MPS; 9) Mediante 126 

preenchimento da vaga de pós graduação do IFRJ elaborar ACT (para 127 

formalização da parceria e critérios); 10) Avaliar demanda decorrente da 128 

adesão do protocolo do observatório das águas para atualização e 129 

preenchimento dos dados solicitados; 11) Elaborar carta a prefeitura de Barra 130 

do Piraí, pontuando problema relatado e encaminhado ao Comitê pelo morador 131 

Dimitri Guimarães. 132 

Lista de Presença: 133 

Membros representantes do Poder Públicos: Vinicius Azevedo (P.M. Barra 134 

Mansa) e Geovane Alves de Andrade (Município de Porto Real). 135 
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Membros representantes dos Usuários: Vera Lucia Teixeira (SAAE BM). 136 

Membros representantes da Sociedade Civil: Luis Felipe Cesar (Crescente 137 

Fértil) e José Arimathéa Oliveira (IFRJ). 138 

Ausência Justificada: Jane Soares (SAAE-VR). 139 

Lista de presença de convidados: - 140 

Lista de presença de equipe: Tamires Souza, Luciana Nascimento e Raissa 141 

Guedes. 142 


