
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 
RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, DE 2013, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE AGOSTO DE 2 
DOIS MIL E TREZE. Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e treze, instalou-se a 2ª Reunião 3 
Ordinária do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, na sede da AGEVAP, em 4 
Resende/RJ, com a presença de 42 membros e 44 convidados (conforme relação no final desta ata) e 5 
justificadas as ausências, também como relacionado no final desta ata; e com a seguinte Ordem do Dia:  6 
1 – Abertura da Sessão; 2 – Apresentação da Ordem do Dia; 3 – Aprovação da ata da última reunião; 4 – 7 
Comunicações; 5 – Deliberação CEIVAP referente à revisão dos valores para Ajuda de Custo de representantes 8 
de ONGs e de membros que venham representar o Comitê em outros fóruns; 6 – Deliberação CEIVAP referente 9 
à revisão dos valores para Ajuda de Custo de representantes da Diretoria Colegiada; 7 – Deliberação CEIVAP 10 
referente ao saldo proveniente da transposição ao sistema Guandu da para a Bacia do Paraíba do Sul; 8 – 11 
Deliberação CEIVAP referente ao PRODES 2013; 9 – Assuntos Gerais. 1 – Abertura da Sessão – O Presidente 12 
do CEIVAP, Sr. Danilo Vieira Júnior, agradeceu a presença de todos e iniciou a reunião passando para a 13 
apreciação da pauta da reunião. 2 – Apresentação da Ordem do Dia – O Presidente do CEIVAP sugeriu uma 14 
inversão de pauta passando a apresentação referente ao item 7 – Deliberação CEIVAP referente ao saldo 15 
proveniente da transposição ao sistema Guandu da para a Bacia do Paraíba do Sul para o primeiro item a ser 16 
discutido na reunião. 3 – Deliberação CEIVAP referente ao saldo proveniente da transposição ao sistema 17 
Guandu da para a Bacia do Paraíba do Sul – O Sr. Tarcísio Castro (PSR) fez uma apresentação com a 18 
temática “Avaliações dos Impactos de Novas Transposições de Vazão”, com o objetivo de apresentar os 19 
resultados das Demandas de Usos Consuntivos na bacia do rio Paraíba do Sul, assim como apresentar os 20 
resultados da Modelagem do Hidrológico - Hidráulica. Concluiu sua apresentação mostrando as conclusões, tais 21 
quais, que os impactos na qualidade da água averiguados são relevantes para os casos de ocorrência de vazões 22 
mínimas em todos os trechos estudados. Prosseguiu falando que a ocorrência de vazões extremas baixas em 23 
todos os trechos estudados poderão acarretar situações desfavoráveis de qualidade da água, e mesmo condições 24 
para eutrofização e mesmo para o surgimento de algas. Disse também que as condições encontradas para as 25 
vazões simuladas com os cenários com e sem a transposição de vazões mostram situações indesejáveis para 26 
qualidade da água. Falou também que para maior acura cidade dos resultados e definição dos pontos mais 27 
críticos nessas localidades selecionadas como mais relevantes é necessário investir em novos levantamentos de 28 
seções topobatimétricas e aferição de parâmetros de qualidade da água nesses trechos em situações de vazões 29 
baixas. Concluiu dizendo que a aprovação de novas transposições só deve piorar as condições de qualidade da 30 
água nesses trechos, e só um pesado investimento em saneamento básico e tratamento de efluentes pode mudar 31 
esse quadro atual e o futuro. Em tempo, o Sr. Flávio Simões (AGEVAP), agradeceu a apresentação e 32 
parabenizou a PSR, ressaltando a competência e a imparcialidade com que o trabalho foi conduzido. O Sr. 33 
Sidney Salgado (Prefeitura de São João da Barra) se manifestou dizendo que o estudo foi bem feito, porém 34 
observou que uma variável não foi apresentada no estudo, tal qual, transporte de sedimentos no Rio Paraíba. 35 
Comentou que na foz do Rio está havendo esse problema, que os sedimentos estão ficando retidos na calha e 36 
isso está comprometendo o litoral do município de São João da Barra (RJ), o processo erosivo está muito 37 
acentuado, e está havendo uma dificuldade muito grande dos barcos pesqueiros em sair por São João da Barra. 38 
Concluiu questionando ao representante da PSR se essas variáveis são importantes ou são insignificantes. O Sr. 39 
Tarcísio Castro (PSR) informou que a demanda de Campos dos Goytacazes (RJ) foi considerada no estudo, em 40 
relação ao transporte de sedimentos não é um problema específico do Rio Paraíba do Sul. O Sr. Danilo Vieira 41 
(SEMAD) colocou a Deliberação para apreciação da Plenária, e não havendo manifestações, a Deliberação foi 42 
aprovada. 4 – Aprovação da ata da última reunião – As atas foram aprovadas depois de feitas as devidas 43 
correções. 5 – Comunicações – O Sr. Paulo Valverde (Cesama) pediu a palavra e destacou que a Cesama está 44 
completando 50 (cinquenta) anos. Em tempo, fez o lançamento do vídeo institucional da Cesama, ressaltando 45 
que ao final do vídeo aparecem as logomarcas do CEIVAP e AGEVAP. 6 – Deliberação CEIVAP referente à 46 
revisão dos valores para Ajuda de Custo de representantes de ONGs e de membros que venham 47 
representar o Comitê em outros fóruns – A Sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) informou que a proposta de 48 
deliberação foi pensada porque o valor de ajuda de custo estava defasado, era o mesmo desde o ano de 2009. 49 
Quando foi feito o orçamento para o Comitê e para a AGEVAP não foi prevista ajuda de custo para titular e 50 
suplente, a convocatória de reunião é enviada para os membros titulares e suplentes para garantir o quórum. 51 
Disse também que apenas um voto é contabilizado, então só se faz necessária a presença de um representante. 52 
Concluiu dizendo que essa proposta de Deliberação foi encaminhada para a Diretoria antes de ser apresentada a 53 
Plenária. O Sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) comentou que sugeriu a Sra. Vera Lúcia Teixeira 54 
(ONG O Nosso Vale! Nossa Vida) inserir o referido assunto na pauta da reunião, uma vez que, em sua opinião, 55 
o custo está defasado, e a sociedade civil é um seguimento que está sempre presente nas reuniões. A Sra. Vera 56 
Lúcia Teixeira (ONG O Nosso Vale! Nossa Vida) complementou dizendo que o ideal seria ajuda de custo para 57 
os titulares e suplentes quando presentes nas reuniões. A Sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) informou que a ajuda 58 
de custo para titular e suplente não foi prevista no orçamento elaborado, disse ainda que foi feito um reajuste, e 59 



o mesmo foi passado por aprovação da Diretoria do CEIVAP. A Sra. Gláucia Freitas (SEA/RJ) expôs sua 60 
opinião dizendo que a proposta da Sra.Vera Lúcia é uma fórmula de estimular a participação dos representantes 61 
nas reuniões. O Sr. Jaime Azulay (CEDAE) ressaltou que a representatividade é de quem comparece a reunião, 62 
seja o titular ou suplente, e que o recurso para ambos deveria ser liberado, com uma forma de estímulo. O Sr. 63 
Virgílio Furtado (AMPAR) expôs sua opinião dizendo que titular e suplente contabilizam apenas um voto em 64 
reunião, mesmo se os dois estiverem presentes, sendo assim não há justificativa para pagar diária. Na 65 
oportunidade, o Sr. Paulo Valverde (Cesama) falou que gostaria ver o impacto no orçamento que esse reajuste 66 
de valores traria, caso fosse aprovado. O Sr. Zenilson Coutinho (ASFLUCAN) sugeriu que fosse encaminhado 67 
para a Câmara Técnica a possibilidade de pagar ajuda de custo para o seguimento de usuários de recursos 68 
hídricos. O Sr. Cláudio Amaral (Agro-Indústria Reserva das Gerais) se manifestou dizendo que a sociedade civil 69 
realmente tem presença constante nas reuniões, e a participação contínua coloca o membro a par dos assuntos, e 70 
se o suplente tem vontade de vir para estar a par do assunto, ele deveria receber essa diária, mesmo que o titular 71 
estivesse presente. O Sr. Danilo Vieira (SEMAD) colocou a Deliberação para apreciação da Plenária, e não 72 
havendo manifestações, a Deliberação foi aprovada. 7 – Deliberação CEIVAP referente à revisão dos valores 73 
para Ajuda de Custo de representantes da Diretoria Colegiada – O Sr. Danilo Vieira (SEMAD) colocou a 74 
Deliberação para apreciação da Plenária, e não havendo manifestações, a Deliberação foi aprovada. 8 – 75 
Deliberação CEIVAP referente ao PRODES 2013 – O Sr. Paulo Valverde (Cesama) fez esclarecimentos 76 
referentes ao Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES) da Agência Nacional de Águas 77 
(ANA) ressaltando que com a aprovação da Deliberação, o Comitê de Bacia Hidrográfica indica o 78 
empreendimento e aporta recursos de contrapartida. Conclui dizendo que é um importante investimento. O Sr. 79 
Jaime Azulay (CEDAE) parabenizou a Prefeitura de Volta Redonda pela iniciativa, porque as exigências são 80 
inúmeras e a Prefeitura já está em uma etapa avançada. O Sr. Virgílio Furtado (AMPAR) também parabenizou a 81 
Prefeitura de Volta Redonda pelo trabalho, que é muito importante para a Bacia, e em tempo, encaminhou seu 82 
voto para a aprovação. A Sra. Márcia Cinira (SAAE/VR) informou que a Prefeitura está pleitiando o recurso do 83 
PRODES há 3 (três) anos, e que a cada ano que passa é um aprendizado, são etapas a mais. Esse ano a 84 
Prefeitura conseguiu trazer a proposta para o CEIVAP, por que é preciso uma declaração do Comitê assumindo 85 
uma contrapartida. Agradeceu a oportunidade e disse que pode disponibilizar o projeto para conhecimento. O 86 
Sr. Flávio Simões reforçou a explicação sobre o PRODES dizendo que uma das etapas é onde a Prefeitura 87 
encaminha a proposta para a ANA, e a mesma é responsável pela análise, que está acontecendo há 3 anos. A 88 
Prefeitura precisa da contrapartida que funciona como um reconhecimento do Comitê, isso vai fazer com que a 89 
Prefeitura já entre numa condição favorável, privilegiada, a nível Brasil. A Sra. Márcia Cinira (SAAE/VR) 90 
informou que da Bacia do Rio Paraíba do Sul, só a Prefeitura de Volta Redonda entrou com o pedido de recurso. 91 
O Sr. Danilo Vieira (SEMAD) colocou a Deliberação para apreciação da Plenária, e não havendo manifestações, 92 
a Deliberação foi aprovada. 9 – Assuntos Gerais – O Sr. Danilo Vieira (SEMAD) informou que já foi 93 
contratada pela AGEVAP uma empresa para elaboração dos Planos de Municipais de Gerenciamento de 94 
Resíduos Sólidos. O Sr. Flávio Simões (AGEVAP) comentou que o ideal seria formar um Grupo de Trabalho 95 
(GT) pequeno para fazer análises dos produtos gerados, como forma de socializar as discussões, e também 96 
auxiliar a AGEVAP no acompanhamento do projeto. Além disso, promover um maior envolvimento com os 97 
municípios contemplados, a fim de realçar a transparência com o que o projeto está sendo conduzido. O Sr. 98 
Danilo Vieira (SEMAD) informou também que a AGEVAP vai contratar a elaboração de um Sistema de 99 
Informações Geográficas (SIG), e será criado um GT para acompanhar o trabalho. O Sr. Flávio Simões 100 
(AGEVAP) complementou dizendo que a criação do GT será para auxiliar na finalização do SIG. O Sr. Paulo 101 
Valverde (Cesama) comentou que o SIG é um sistema muito eficiente que vai ajudar a aprimorar a gestão. Em 102 
tempo, explicou que a criação do GT foi uma demanda da Câmara Técnica, e sobre a composição, disse que o 103 
GT deve ser composto por profissionais da área, assim como o GT para Resíduos Sólidos deve ser formado por 104 
profissionais que entendam o assunto. O Sr. Virgílio Furtado (AMPAR) pediu a palavra e disse que está muito 105 
satisfeito com o que tem visto, com os melhoramentos que ocorreram no CEIVAP e na AGEVAP. Parabenizou 106 
e agradeceu a equipe da AGEVAP pelo crescimento no trabalho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do 107 
CEIVAP agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Raíssa 108 
Galdino, secretária ad hoc, e depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do CEIVAP, Sr. Danilo Vieira 109 
Júnior, e pelo Secretário, Sr. Tarcísio José Souza e Silva. 110 
 111 
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