
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, DE 2012, REALIZADA NO DIA DEZENOVE 2 
DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE. Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e doze, instalou-3 
se a 2ª Reunião Extraordinária do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, em 4 
Resende/RJ, com a presença de 35 membros e 27 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: 1- 6 
Abertura da reunião; 2- Apresentação da Ordem do Dia; 3- Comunicações; 4- Aprovação da minuta da ata da  7 
última reunião (16/08/2012); 5- Apresentação da ANA e do INEA sobre a Gestão de Cheias do Rio Paraíba do 8 
Sul; 6- Deliberação referente à hierarquização das propostas habilitadas – Edital CEIVAP nº 01/2012; 7- 9 
Deliberação que dispõe sobre o Edital CEIVAP nº 02/2012; 8- Deliberação referente à alteração da forma de 10 
aplicação da contrapartida  para os Planos de Saneamento do Rio de Janeiro – Ofício SEA/SE nº 198/12; 9- 11 
Apreciação das Deliberações aprovadas ad-referendum: * Deliberação CEIVAP nº 190, de 23/08/12, aprovada 12 
ad referendum, que dispõe sobre o Acompanhamento dos Planos de Saneamento de Minas Gerais; * 13 
Deliberação CEIVAP nº 191, de  23/08/12, aprovada ad referendum, que dispõe sobre o Acompanhamento dos 14 
Planos de Saneamento da região hidrográfica rio Dois Rios e do município de Campos dos Goytacazes; * 15 
Deliberação CEIVAP nº 192, de 23/08/12, aprovada ad referendum, que dispõe sobre o Acompanhamento dos 16 
Planos de Saneamento da região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul; 10- Apresentação do Relatório de 17 
Atividades de 2011 do CEIVAP; e 11- Assuntos gerais. Conferido o quórum, o Secretário do CEIVAP, Sr. 18 
Alexandre da Silveira (Light Energia/RJ), abriu a reunião convidando para a mesa o Diretor-executivo interino 19 
AGEVAP, Sr. Flávio Antonio Simões, e o Secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Sr. 20 
Danilo Vieira Júnior. Em seguida, passou a palavra para o Presidente do CEIVAP, Sr. Edson Giriboni 21 
(Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos/SP), que cumprimentou todos os presentes e solicitou 22 
que o Secretário fizesse as comunicações. COMUNICAÇÕES – Ele registrou o falecimento da Sra. Ninon 23 
Machado, representante do Instituto Ipanema/RJ no CEIVAP, ressaltando que ela era uma pessoa que trabalhava 24 
ativamente no  Comitê e  participava intensamente do processo de gestão dos recursos hídricos no Estado do 25 
Rio, como membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos; integrava o Grupo de Acompanhamento do 26 
Contrato de Gestão AGEVAP-ANA. Comunicou que estarão representando o CEIVAP no Encontro Nacional 27 
de Comitês de Bacia, que acontece em novembro, a Sra. Teresa Cristina Brazil de Paiva (EEL-USP/SP) e o Sr. 28 
Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio Carioca/RJ). Concluídas as comunicações, passou a palavra ao 29 
Secretário adjunto de Meio Ambiente de Minas Gerais, que manifestou sua satisfação por estar participando de 30 
uma reunião do CEIVAP, comitê de grande importância no cenário nacional, conforme suas palavras; ele disse 31 
que espera aprender com o CEIVAP sobre gestão de recursos hídricos, assim como gostaria de poder passar um 32 
pouco de sua experiência, no intuito de poder contribuir. APROVAÇÃO DA ATA -  Na sequência, o Presidente 33 
do CEIVAP submeteu a ata da 1ª Reunião Extraordinária do CEIVAP de 2012, realizada no dia 16/08/2012, à 34 
aprovação do plenário. Foram solicitadas as seguintes correções na ata: na linha 70, depois da fala do Presidente 35 
do Conselho de Administração da AGEVAP, acrescentar a manifestação da representante do INEA/RJ, Sra. 36 
Gláucia Freitas Sampaio, que ela havia solicitado que fosse registrada na ata. A relatora da reunião, Sra. 37 
Virgínia Dias Calaes, se comprometeu a ouvir a gravação da reunião em questão, para transcrever a 38 
manifestação da representante do INEA e acrescentar na ata. Da linha 127 a 129, onde se lê: “Nova redação 39 
para o Art. 2º: Compete ao GT proporcionar apoio técnico à AGEVAP para acompanhamento dos trabalhos 40 
(...)”, leia-se: “Nova redação para o Art. 2º: Compete ao GT proporcionar apoio técnico à AGEVAP para o 41 
cumprimento de suas prerrogativas de acompanhamento dos trabalhos (...)”. Na linha 145, onde se lê: “(...) de 42 
um programa de educação ambiental para gestão das águas (...)”, leia-se: “(...) do Programa Agenda Água nas 43 
Escolas, de educação ambiental para gestão das águas (...)”. Feitas estas correções, a ata foi aprovada. 44 
APRESENTAÇÃO DA ANA E DO INEA SOBRE A GESTÃO DE CHEIAS DO RIO PARAÍBA DO 45 
SUL – O técnico da Superintendência de Usos Múltiplos e Eventos Críticos da Agência Nacional de Águas - 46 
ANA, Sr. Othon Fialho de Oliveira, apresentou um resumo dos estudos contratados pela ANA de concepção de 47 
Sistema de previsão de eventos críticos na bacia do rio Paraíba do Sul e Sistema de intervenções estruturais para 48 
mitigação dos efeitos de cheias nas bacias dos rios Muriaé e Pomba, que deverá ficar pronto em dezembro de 49 
2012. O objetivo desses estudos é dotar a bacia do Paraíba do Sul de instrumentos de planejamento que farão 50 
parte do futuro Plano de Contingência para Eventos Críticos. Foi feito um levantamento das cheias de grande 51 
criticidade e os acidentes ambientais ocorridos nos últimos anos nos rios Pomba e Muriaé, identificando-se os 52 
pontos críticos. Foram propostas ações emergenciais para prevenção e mitigação de cheias nessas áreas críticas. 53 
O Sistema de previsão de eventos críticos inclui o estudo de ruptura de barragens e proposição de rede 54 
estratégica de monitoramento de eventos críticos. O Sistema de intervenções estruturais para mitigação de 55 
cheias das bacias dos rios Pomba e Muriaé deverá incluir barragens para armazenamento de detenção de cheias, 56 
intervenções estruturais para melhoramento hidráulico nas calhas dos rios e desvio parcial das vazões de cheias. 57 
Concluída a apresentação do técnico da ANA, a representante do INEA/RJ e Relatora da CTC, Sra. Moema 58 
Versiani, justificou o cancelamento da apresentação do INEA porque o representante da Secretaria de Estado do 59 



Ambiente do Rio de Janeiro, que viria expor sobre o assunto, tinha compromisso anteriormente assumido na 60 
data desta reunião do CEIVAP. DELIBERAÇÃO REFERENTE À HIERARQUIZAÇÃO DAS 61 
PROPOSTAS HABILITADAS - EDITAL CEIVAP N° 01/2012 – O plenário do CEIVAP aprovou a 62 
hierarquização das propostas habilitadas para receber os recursos da cobrança pelo uso da água de 2012, feita 63 
pela AGEVAP. DELIBERAÇÃO QUE DISPÕE SOBRE O EDITAL CEIVAP Nº 02/ 2012 – Esta 64 
Deliberação foi retirada da pauta, porque o plenário do CEIVAP decidiu, por 17 (dezessete) votos a favor e 9 65 
(nove) contra, que não será aberto o segundo Edital, e que o saldo de recursos da arrecadação da 66 
cobrança em 2012 deverá ser aplicado em projetos de demanda induzida, a serem apresentados pela 67 
Diretoria do CEIVAP e aprovados pelo Plenário. Foi necessário colocar em votação a questão do 68 
lançamento de um segundo edital, porque não houve consenso. Os representantes da Fundação 69 
Christiano Rosa, Sr. Paulo Noia de Miranda; da ONG Nosso Vale! Nossa Vida, Sra. Vera Lúcia 70 
Teixeira; da Escola de Engenharia de Lorena-USP/SP, Sra. Teresa Cristina Brazil de Paiva; e da Vale 71 
Verde/SP, Sra. Márcia Ferreira, defenderam a abertura do segundo edital, argumentando que é preciso 72 
dar oportunidade para aqueles proponentes que tiveram suas propostas inabilitadas por falta de 73 
documentos e também para novos proponentes. A representante da EEL-USP/SP, que acompanhou o 74 
processo de seleção e pré-hierarquização das propostas inscritas no primeiro edital, disse que, na sua avaliação, 75 
a maioria das propostas apresentadas foi desabilitada por falta de documento e não de qualidade técnica. O 76 
representante da Fundação Christiano Rosa disse que as justificativas para a desabilitação do projeto 77 
apresentado por sua Fundação são inconsistentes, por isso a entidade entrou com recurso na AGEVAP 78 
contestando.  O Presidente do CEIVAP respondeu que a AGEVAP protocolou o recurso e sua contestação será 79 
analisada. A representante da Energisa Soluções/MG, Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas, manifestou-se a 80 
favor de que o saldo do recurso de 2012 seja aplicado em demandas induzidas e sugeriu três linhas de ação: 81 
projeto executivo para as obras de barramento, para contenção de cheias; estudo de concepção para um sistema 82 
de informação da bacia do Paraíba do Sul; e projetos de saneamento para municípios. A representante do INEA, 83 
Sra. Moema Versiani, que também foi contra a abertura do segundo edital, considerou que, nos anos anteriores, 84 
a AGEVAP foi condescendente na concessão de prazo para apresentação de documentos que faltaram; no 85 
entanto, segundo ela, passar na análise documental é fundamental. No seu entender, agora deve ser acatada a 86 
seleção e hierarquização feita pela AGEVAP e aprovada pelo CEIVAP, e quem se sentiu injustiçado que entre 87 
com recurso. Ela finalizou sua manifestação observando que a apresentação da ANA na reunião de hoje indica 88 
uma linha de investimento para aplicação do recurso da cobrança: obras de controle de cheias, que é um 89 
problema que atinge a bacia como um todo. ENCAMINHAMENTO 1 – Considerando a decisão do 90 
CEIVAP de não abrir o Edital nº 02, a CTC deverá apresentar à Diretoria do CEIVAP propostas de 91 
ações de demanda induzida para aplicação do saldo de recursos de 2012. DELIBERAÇÃO 92 
REFERENTE À ALTERAÇÃO DA FORMA DE APLICAÇÃO DA CONT RAPARTIDA PARA OS 93 
PLANOS DE SANEAMENTO DO RIO DE JANEIRO – O Secretário do CEIVAP explicou que está 94 
Deliberação é para atender a uma solicitação do Secretário de Estado do Ambiente de Minas Gerais, Sr. Carlos 95 
Minc, de que seja feita uma alteração na Deliberação CEIVAP nº 150/2011, que dispõe sobre a contratação de 96 
Planos Municipais de Saneamento para municípios do Rio de Janeiro. O Secretário do Ambiente pede 97 
autorização ao CEIVAP para que o recurso aprovado pelo Comitê para elaboração dos Planos de Saneamento 98 
seja aplicado diretamente pela SEA, já que estão sendo encontradas dificuldades para repassar para a AGEVAP 99 
os recursos do FECAM  - Fundo Estadual de Conservação Ambiental, que vão entrar como contrapartida. 100 
ENCAMINHAMENTO 2-  O Plenário do CEIVAP aprovou esta Deliberação, autorizando a 101 
Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro a contratar diretamente os Planos Municipais de 102 
Saneamento, com recursos do CEIVAP e contrapartida do FECAM. ENCAMINHAMENTO 2.1- A 103 
AGEVAP deverá estabelecer condições e critérios a serem seguidos pela Secretaria do Ambiente, na 104 
contratação dos Planos Municipais de Saneamento com recursos do CEIVAP. Esse processo de 105 
aplicação direta de recursos pela SEA deverá ser acompanhado pela AGEVAP. DELIBERAÇÃO 106 
CEIVAP Nº 190/12, 191/12 E 192/12 – Na sequência da Ordem do Dia, o Secretário do CEIVAP 107 
apresentou, para conhecimento do Plenário, estas Deliberações aprovadas pela Diretoria, ad 108 
referendum. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2011 DO  CEIVAP – O 109 
Secretário do CEIVAP apresentou o Relatório de Atividades do CEIVAP em 2011. Nesse ano foram realizadas 110 
quatro reuniões plenárias do CEIVAP e onze reuniões da Câmara Técnica Consultiva; na 1ª Reunião 111 
Extraordinária do CEIVAP de 2011, foram comemorados os quinze anos do Comitê e empossados os novos 112 
membros, assim como a Diretoria Colegiada para o biênio 2011/2013. Foram aprovadas 44 (quarenta e quatro) 113 
Deliberações, entre elas, aquela que dispõe sobre a hierarquização de projetos para aplicação dos recursos da 114 
cobrança de 2011; foram hierarquizadas 45 (quarenta e cinco) propostas, perfazendo um investimento no valor 115 
de R$ 26.113.391,51 (vinte e seis milhões, cento e treze mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e um 116 



centavos). Também foram aprovados recursos para investimento em demandas induzidas, que são ações 117 
relevantes propostas pela Diretoria e aprovadas pelo plenário de CEIVAP; foram aprovados 9 (nove) projetos de 118 
demanda induzida, no valor total de R$ 6.166.660,00 (seis milhões, cento e sessenta e seis mil e seiscentos e 119 
sessenta reais). Foi realizada a terceira edição do Seminário do Setor Elétrico na Bacia do Rio Paraíba do Sul – 120 
SERPASUL, promoção do CEIVAP em parceria com representantes do setor elétrico. No 3º SERPASUL, 121 
foram homenageados o Prof. Mauro Ribeiro Viegas, representante da FIRJAN no CEIVAP; o Prof. José 122 
Alfredo Sertã, representante da ABES-Rio; e o Sr. José Brás, ex-prefeito de Muriaé/MG e integrante do Comitê 123 
do Pomba e do Muriaé. Através da AGEVAP, foram realizadas Capacitações para Candidatos a Tomadores de 124 
Recursos do CEIVAP. Na área da comunicação, foram publicadas a revista e o informativo “Pelas Águas do 125 
Paraíba”, pela empresa contratada Textoarte Comunicação, que realizou, também, trabalho de assessoria de 126 
imprensa, divulgando as ações do CEIVAP e da AGEVAP na mídia regional. O Secretário do CEIVAP citou, 127 
ainda, como trabalhos importantes realizados pelo Comitê em 2011, com o apoio da CTC, a elaboração do 128 
Termo de Referência para a contratação da revisão do Plano da Bacia do Rio Paraíba, quando foram realizadas 129 
reuniões da Diretoria do CEIVAP com representantes dos 7 (sete) Comitês afluentes e dos órgãos gestores de 130 
recursos hídricos, para colher sugestões para a revisão do Plano. Relatou, ainda, que entre a extensa pauta de 131 
trabalhos da CTC, foram revistos os estudos para o aperfeiçoamento da metodologia da cobrança pelo uso da 132 
água. ASSUNTOS GERAIS – 1- O representante da ABES-SP no CEIVAP e na CTC, Sr, Luiz Roberto 133 
Barretti, lembrou que houve uma recomendação da CTC no sentido de aglutinar os 14 (quatorze) projetos de 134 
Plano Municipais de Resíduos Sólidos selecionados pelo Edital nº 01/2012. ENCAMINHAMENTO 3- O 135 
Plenário do CEIVAP acatou a recomendação de que os 14 (quatorze) projetos de Planos Municipais de 136 
Resíduos Sólidos sejam contratados juntos; essa indicação deve ser incorporada na Deliberação da 137 
hierarquização das propostas habilitadas. 2- A representante da SEA/RJ, Sra. Fátima Casarin, comunicou que, 138 
no dia 9 de outubro, no município de Porto Real/RJ, a Nosso Vale! Nossa Vida estará lançando o programa 139 
Agenda Água nas Escolas, em parceria com a SEA/RJ. Ela informou que a SEA está participando da elaboração 140 
de um projeto para a bacia do rio Paraíba do Sul, visando obter a recursos do GEF – Fundo Global para o Meio 141 
Ambiente, sob a coordenação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com o apoio do BID e a 142 
participação dos três Estados da Bacia – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ela disse que está sendo 143 
cogitada a possibilidade de que o CEIVAP possa ser a instância consultiva do projeto e propôs que este seja 144 
apresentado em reunião da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, para verificação desta possibilidade. A 145 
representante da SEA/RJ informou ainda que, conforme orçado nesse projeto, deverão ser destinados R$ 12 146 
milhões (doze milhões de reais) para programa de pagamento de serviço ambiental e R$ 30 milhões (trinta 147 
milhões) para Unidades de Conservação. 3- A representante do INEA/RJ e Relatora da CTC, Sra. Moema 148 
Versiani, lembrou que a CTC ainda está trabalhando nas propostas para aperfeiçoamento da metodologia da 149 
cobrança pelo uso da água e um dos pontos de discussão é a cobrança da transposição; para apoiar essa 150 
discussão, ela recomendou que seja reativado o Grupo de Trabalho da Transposição. A representante da 151 
Energisa Soluções/MG, Sra. Maria Aparecida Pimentel Vargas, disse que qualquer discussão sobre a 152 
transposição tem que passar pelo Grupo de Trabalho CEIVAP-Guandu, criado por Deliberação do CEIVAP; e 153 
ressaltou que há urgência em fazer a avaliação da cobrança da transposição, em atendimento a uma resolução do 154 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH. A representante do INEA/RJ, considerando que outro ponto 155 
de discussão na CTC é a metodologia de cobrança para o setor da agricultura, sugeriu que a próxima reunião 156 
plenária do CEIVAP, marcada para o dia 6 de dezembro, seja realizada no município fluminense de Campos, 157 
para mobilizar os usuários da agricultura da região do baixo Paraíba do Sul; ela lembrou que o dia 6 de 158 
dezembro é a data da aprovação da cobrança pelo uso da água na bacia do Paraíba do Sul, ocorrida em 2001. 4- 159 
O representante da Agro-Indústria Reserva das Gerais/MG, Sr. Cláudio Luís Dias Amaral, disse que gostaria de 160 
aplaudir o Governo do Rio de Janeiro, que vai executar projeto de R$ 1 milhão e 200 mil na construção de 161 
quatro barramentos nos municípios fluminenses de Laje do Muriaé, Italva, Cardoso Moreira e Itaperuna, para 162 
resolver o problema de enchente na área urbana desses municípios. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 163 
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias 164 
Calaes, secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do CEIVAP, Sr. Edson Giriboni, e 165 
pelo Secretário, Sr. Alexandre Nascimento da Silveira.  166 

 167 
Resende, 19 de setembro de 2012 168 
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