
Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH BPSI) no
ano de 2022, realizada no dia 29 de     março   de 2022 (terça-feira), às 13h30,   por videoconferência,
com a seguinte ordem do dia: 1  -  Abertura;  2 – Proposta de alteração do Regimento Interno
visando regulamentação de reuniões híbridas (arquivo com propostas de alteração anexa);  3 -
Encerramento.  Item 1 – Abertura: Reunião iniciada às 14h10, com quinze presentes. João Gomes
(UENF),  Diretor Secretário do CBH BPSI,  explicou que a reunião para alteração do regimento foi
convocada com proposta para regulamentar a possibilidade de realização de reuniões em formato
híbrido, ou seja, com participantes no formato online e presencialmente, de forma simultânea.  Item
2 – Proposta de alteração do Regimento Interno visando regulamentação de reuniões híbridas
(arquivo  com  propostas  de  alteração  anexa): João  Gomes  pediu  para  Thaís  Nacif  (Agevap)
apresentar a proposta. Thaís falou que a pandemia e a nova realidade trouxeram para o Comitê a
necessidade  de  pensar  na  possibilidade  de  reuniões  no  formato  híbrido.  Em  seguida  Thaís
apresentou pontualmente os dispositivos objetos de proposta de alteração, devidamente enviada
com  a  antecedência  que  o  regimento  exige.  Explicou  que  o  primeiro  trecho  com  proposta  de
alteração é o que contempla o endereço da sede do Comitê, considerando que a sala foi alterada
dentro do campus da Uenf e isso não estava consolidado no regimento. Seguiu para proposta de
alteração do art. 7, §5º. Depois mostrou proposta de alteração do caput do art. 13, além do §4º, §6º
e §7º. Depois mostrou proposta de alteração do art. 15, §3º. Em seguida apresentou proposta de
alteração dos §2º, §3º e §4º do art. 17. Depois apresentou proposta de alteração do título da Seção
VI do Regimento Interno. Mostrou na sequência novo texto proposto para o art. 31 e art. 32, §1º,
§2º e §3º. Depois mostrou proposta de inserção do art. 48. João falou que pediu alguns ajustes na
formatação do documento, relacionados às margens do documento e espaçamento, por exemplo.
Thaís falou que fez esses ajustes de formatação solicitados pelo João. Mofati falou que os pontos
com proposta de alteração ocorreram para ajustar à nova realidade. Sugeriu que fosse colocado em
votação para prosseguimento da reunião. Thaís falou que foi observado hoje um artigo informando
a necessidade de edição de resolução para alteração do regimento. Disse que o jurídico da Agevap
orientou que essa resolução pode ser aprovada posteriormente ad referendum e deve ser simples,
citando as alterações feitas na 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2022. Alberto Mofati falou que
não concorda com a necessidade de se editar resolução para essa finalidade, pois as alterações
estão sendo promovidas  pela  plenária,  que é  soberana.  João falou  que  a  questão foi  colocada
apenas  para  dar  ciência  à  plenária  quanto  à  exigência  do  próprio  regimento  interno.  Zenilson
colocou  em  votação  a  aprovação  do  regimento,  que  foi  aprovado  por  unanimidade.  Item  3  –
Encerramento: Reunião  encerrada  às  14h39. A  presente  ATA  foi  lavrada  pelo  Especialista
Administrativo Amaro Neto e depois de aprovada será assinada pelo Diretor Presidente e Diretor
Secretário do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.
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