
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CEIVAP, REALIZADA EM 13 DE 1 
AGOSTO DE 2004, EM GUARATINGUETÁ – SP. 2 
Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2004, o Comitê para Integração da Bacia 3 
Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, realizou a sua 3ª Reunião Extraordinária 4 
do ano de 2004, na cidade de Guaratinguetá –SP,  no auditório azul da Faculdade de 5 
Engenharia da UNESP – Campus Guaratinguetá, localizado na Av. Dr. Ariberto Pereira 6 
da Cunha, 333 – Jardim Pedregulho. O Presidente do CEIVAP, Eduardo Meohas, deu 7 
início aos trabalhos às 13:30 horas, informando que o quorum regulamentar para início da 8 
reunião estava assegurado, pois assim constatara pela Lista de Presença (ANEXO1). 9 
Informou que o Secretário Executivo Fídias de Miranda estava impossibilitado de 10 
comparecer à reunião de hoje, fato comunicado formalmente o CEIVAP. Convidou a 11 
integrar a mesa as seguintes autoridades: Francisco Carlos (Prefeito de Guaratinguetá); 12 
Professora Dra. Tânia Cristina Arantes Macedo Azevedo (Diretora da Faculdade de 13 
Engenharia do Campus de Guaratinguetá – UNESP); Deputada Federal Ângela 14 
Guadaguinin; Rodrigo Flecha Ferreira Alves (Representante da ANA); Rui Brasil Assis 15 
(Representante do Estado de São Paulo); Heitor de Souza (Representante do Estado do 16 
Rio de Janeiro); Paulo Teodoro (Representante do Estado de Minas Gerais). A palavra foi 17 
franqueada aos integrantes da mesa, que fizeram alocuções sobre o evento que ora se 18 
instalava, e sua importância para a gestão de recursos hídricos do Brasil. O Presidente 19 
Meohas pediu colaboração e objetividade de todos, para que fosse cumprida a extensa 20 
pauta que consta da ordem do dia, com os seguintes itens: 1 – Abertura; 2- Aprovação da 21 
Ata da 2ª Reunião Extraordinária de 09/06/04, realizada em Resende (RJ); 3- Informes 22 
sobre a Arrecadação e Aplicação e Aplicação dosRecursos da Cobrança em 2004; 4- 23 
Informe da Secretaria Executiva sobre os encaminhamentos das decisões tomadas na 24 
reunião anterior; 5 – Informes dos Membros do Comitê para a Plenária sobre assuntos 25 
relevantes de interesse do CEIVAP; 6 - Proposta Orçamentária 2004 para a AGEVAP 26 
(Proposta de Deliberação CEIVAP No 27/2004); 7 – Aprovação do Contrato de Gestão 27 
ANA-AGEVAP (Proposta de Deliberação CEIVAP No 28/2004); 8 – Proposta de 28 
Deliberação CEIVAP No 29/2004, que dispõe sobre o processo de hierarquização da 29 
Aplicação de Recursos da Cobrança em 2005; 9 – Encerramento. Passando diretamente 30 
ao item 2, a palavra foi aberta ao plenário sobre a ata da reunião anterior, de 09/06/04. 31 
Não havendo inscrições, a ata foi posta em votação, e aprovada por unanimidade. Em 32 
seguida, o Presidente Meohas solicitou inversão de pauta, de modo a tratar, em 33 
continuação, do itens 6, 7 e 8, após o que se retornaria aos demais itens, na seqüência 34 
estabelecida na pauta, proposta aprovada por unanimidade. Passando ao item 6, o 35 
Presidente Meohas esclareceu que a Proposta Orçamentária da AGEVAP para 2004 já 36 
fora aprovada pelo Assembléia da AGEVAP, e que havia a necessidade do CEIVAP 37 
deliberar sobre o assunto. Ato contínuo, passou à minuta de  Deliberação CEIVAP No 38 
27/2004, que dispõe sobre a proposta orçamentária da AGEVAP para 2004, elaborada em 39 
conformidade com a expectativa de receitas da cobrança e com o CG a ser celebrado 40 
entre ANA/AGEVAP/CEIVAP. Após esclarecimentos referentes aos valores previstos 41 
para a manutenção e implantação da Agência, no valor máximo de 7,5% do valor previsto 42 
para a arrecadação neste ano, e sobre os valores a serem aplicados em Ações de Gestão e 43 
Estruturais, a proposta foi colocada em apreciação do Plenário, sendo aprovada por 44 
unanimidade a Deliberação CEIVAP nº 28/2004. Passando ao item 7, o Presidente do 45 
CEIVAP  historiou o processo do Contrato de Gestão (CG), destacando a reunião 46 



plenária do CEIVAP, em 09 de julho passado, que foi seguida de ato solene que contou 47 
com a presença da Senhora Ministra do Meio Ambiente, do Presidente da ANA, do 48 
Presidente do BNDES e outras autoridades públicas, ocasião em que foi celebrado 49 
Protocolo de Intenções em pról da celebração do CG; que com a continuidade do trabalho 50 
do GT ad hoc foram elaborados os anexos ao CG, e o produto apresentado às Câmaras 51 
Técnicas Institucional, de Planejamento e Investimento, e de Eduação Ambiental do 52 
CEIVAP, em reunião conjunta ocorrida em Resende, em 29 de julho passado. Concluiu 53 
dizendo que a versão integral do Contrato de Gestão, precisava ser aprovada pelo 54 
plenário, para que as partes signatárias possam firmar o referido CG. Em seguida foi 55 
apresentado os termos do CG, e após a apreciação do texto e de seus anexos (Anexo I - 56 
Programa de Trabalho, Anexo II - Bens a serem cedidos pela ANA e Anexo III - 57 
Cronograma de desembolso), já aprovados pela Assembléia Geral da AGEVAP, nesta 58 
data, os documentos foram também aprovados pelo Plenário do CEIVAP, por 59 
unanimidade, nos termos dispostos na Deliberação CEIVAP nº 28/2004. Passou-se, 60 
então, à discussão sobre a proposta de Deliberação CEIVAP nº 29/2004, que dispunha 61 
sobre a criação de grupos de estudo, no âmbito das câmaras técnicas, para a elaboração de 62 
diretrizes sobre o manual de investimentos e sobre a proposta de comunicação social a ser 63 
implementada pela AGEVAP. Como não houve consenso sobre o texto da proposta,  o 64 
Presidente Eduardo Meohas propôs que este tema seja melhor discutido no âmbito das 65 
Câmaras Técnicas do CEIVAP, e retirou de pauta sua discussão nesta plenária. Os 66 
trabalhos foram interrompidos às 15:00 horas para que os associados da AGEVAP 67 
pudessem aprovar a ata da reunião de sua Assembléia Geral, e retomados às 15:20 horas, 68 
quando o Presidente Eduardo Meohas passou  ao item 3 da pauta, convidando o 69 
representante da ANA, Dr. Wilde Cardoso Gontijo Júnior,  para apresentar informe sobre 70 
arrecadação e aplicação dos recursos da cobrança em 2004. Com a palavra, o 71 
representante da ANA passou a apresentar a situação atual da arrecadação e da aplicação 72 
dos recursos da cobrança, tendo sido aparteado pelo Presidente Eduardo Meohas que 73 
solicitou que a ANA tome as medidas que sejam necessárias para a redução imediata da 74 
inadimplência que fora informada. Passando ao item 4 da pauta, o Presidente Eduardo 75 
Meohas disse que com o impedimento do Secretário Executivo Fídias de Miranda, seus 76 
informes serão prestados na próxima reunião. Na seqüência, passou-se ao ao item 5 da 77 
pauta, a palavra foi aberta à Plenária, e após a manifestação de vários membros do 78 
CEIVAP sobre o processo em andamento. O Presidente Meohas passou então ao 79 
encerramento, esclarecendo que para fins de celebração do CG, há necessidade de 80 
aprovação pelo plenário da presente ata, passando à leitura deste documento, que votado 81 
pelo plenário foi aprovado por unanimidade. Os trabalhos foram encerrados às 16:00 82 
horas. Guaratinguetá (SP), 13 de agosto de 2004. 83 
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