
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA 1 
HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, DE 2013, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE 2 
ABRIL DE DOIS MIL E TREZE. Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e treze, instalou-se a 1ª Reunião 3 
Extraordinária do Comitê de Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, em Resende/RJ, com a 4 
presença de 40 membros e 86 convidados (conforme relação no final desta ata) e justificadas as ausências, 5 
também como relacionado no final desta ata; e com a seguinte Ordem do Dia: 1- Abertura da reunião; 2- 6 
Apresentação da Ordem do Dia; 3- Revisão do Regimento Interno. Conferido o quórum, o Secretário do 7 
CEIVAP, Sr. Alexandre da Silveira (Light Energia/RJ), abriu a reunião convidando para a mesa o Secretário 8 
adjunto de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Danilo Vieira Júnior, Presidente do CEIVAP, Sr. Edson 9 
Giriboni (Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos/SP), o Diretor- Executivo da Agência de 10 
Bacias - AGEVAP, Flávio Simões, Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos, Osman 11 
Fernandes da Silva, Diretora de Gestão das Águas e do Território, Rosa Formiga Johnsson e representando a 12 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Maria Judith Schmidt. Registrando a presença do 13 
prefeito de São Luiz do Paraitinga, Sr. Euzébio Torres. Com a palavra o Presidente do CEIVAP cumprimentou 14 
todos os presentes e solicitou que a Coordenadora do GT Regimento Interno Zeila Piotto, desse sequência com a 15 
reunião. Zeila informou sobre o material que foi enviado, PROPOSTA DE NOVO REGIMENTO INTERNO 16 
DO CEIVAP , com a concessão de todos envolvidos no Grupo de Trabalho e só obteve apenas comentários de 17 
Vera Lúcia Teixeira, do Nosso Vale!Nossa Vida. Os principais pontos que o grupo identificou como relevantes 18 
foram: a proposição do mandato dos membros de 4 anos – o comentário de Vera Lúcia é que fosse mantido os 2 19 
anos de mandato. Foi verificado que em parte o questionamento era pertinente, porque 4 anos para os membros 20 
e 2 anos para diretoria, dependeria de um acordo de complementação por questão de mandato. Já o segundo 21 
comentário era referente à composição e o terceiro e último comentário era referente aos entes que fazem parte 22 
do Comitê dentro de instâncias. A coordenadora do Grupo de Trabalho destacou que foram feitos outros 23 
questionamentos relevantes, mas que não foram feitos em tempo hábil, segundo ela, foi feita uma proposta, por 24 
uma questão de ordem, de não aprovar esse regimento na reunião corrente, mas, partir dessa versão com 25 
aprimoramento em relação dos pontos que foram informalmente levantados e, com isso, abrir 3 alternativas: 26 
aprovar essa versão com a inclusão dos comentários feitos pela Vera Lúcia; a segunda opção é não aprovar essa 27 
versão, mas que a mesma seja o ponto de partida para aprimoramento para outra versão para ser discutida e 28 
aprovada com os novos membros e, a terceira alternativa, e fazer a análise, submeter à aprovação, mas prevendo 29 
a reavaliação de alguns pontos determinados. Com a palavra, Vera Lúcia, defende a segunda proposta, ‘não 30 
aprovar essa versão, mas que a mesma seja o ponto de partida para aprimoramento para outra versão para ser 31 
discutida e aprovada com os novos membros’, e elogia o grupo pelo excelente trabalho pelo grande esforço. 32 
Ainda com a palavra, foi a favor de partir do atual documento uma discussão do Grupo de Trabalho junto com a 33 
Câmara Técnica Consultiva para que assim, consiga chegar a um consenso. O Secretário do CEIVAP deu como 34 
sugestão fazer uma análise de quem não votaria na presente data desta reunião o texto ou a aprovação com a 35 
disposição de uma operação já pré-definida dentro de prazos. Na sequência, Antônio José Francisco, do 36 
Consórcio Rio Muriaé, ressaltou ser preciso resolver as questões nas reuniões, com a opinião de fazer a votação 37 
definitiva, aproveitando a posse de uma nova diretoria. A coordenadora relatou que poderia deixar acordado em 38 
reunião, a discussão dos comentários feitos pela Vera Lúcia Teixeira, submetendo a aprovação com a 39 
possibilidade de disposições transitórias estabelecendo a possibilidade de não ter dado prazo, ou não colocar em 40 
aprovação, mas que fique acordado que a partir dessa versão que foi trabalhada e encaminhada para os 41 
membros, será o ponto de partida para uma próxima versão.  O suplente, Rui Brasil, informou que de fato é 42 
preciso relembrar que o processo do Comitê é de que as coisas andem pra frente , frisando que as decisões não 43 
precisam ser eternas, daqui 1 semana pode retomar esse processo, mesmo que não esteja perfeito, mas com a 44 
opinião - diz que seria de acordo votar e aprovar o que está no novo Regimento Interno. Cláudio Amaral 45 
(agroindústria MG) opina que os novos membros não tem ideia ainda do conhecimento deste Regimento, 46 
podendo fazer a aprovação em outra reunião com o conhecimento de todos pelo o assunto. Antônio José 47 
Francisco, propôs fazer uma reunião específica para tratar do Regimento Interno, marcando uma outra reunião 48 
para votação e aprovação somente do que for necessário. Com a palavra, Zeila destaca que qualquer revisão do 49 
regimento precisa de uma reunião extraordinária, especificamente com 30 dias de antecedência, por questão de 50 
ordem, será preciso colocar em votação o que foi colocado nessas duas alternativas com prazo definido a partir 51 
da versão que foi encaminhada a todos os membros. O presidente do CEIVAP, Edson Giriboni, considerou ter 52 
uma pauta que é revisão do Regimento Interno, tendo que ser definido primeiro: que o plenário que é soberano 53 
pra votar hoje ,ou, os que não tem direito a voto, se estão de acordo suspender a reunião e marcar outra, ou abrir 54 
uma segunda discussão para tratar dos assuntos, mas de forma objetiva. A todos os membros que tem direito a 55 
voto do plenário vigente – Foram: 10 votos para aqueles que querem votar no Regimento Interno na presente 56 
data, e, 15 votos dos membros do plenário vigente que estão de acordo adiar a reunião e aprovação. Por decisão 57 
do plenário vigente, foi retirada a pauta de aprovação do Regimento Interno. Encaminhamento: Foi tomada a 58 
decisão com a concessão do plenário vigente e do Grupo de Trabalho, em definir o prazo de até 90 dias para a 59 



próxima reunião, votação e, futura aprovação do novo Regimento Interno. Sem mais a tratar, o presidente do 60 
CEIVAP, encerrou a reunião, às 11h50’. Apresente Ata foi lavrada por mim, Thaís Penna Bastos, secretária ad 61 
hoc.  62 

 63 
Resende, 18 de abril de 2013 64 
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                                      Edson Giriboni                                Alexandre Nascimento da Silveira 69 
                                Presidente do CEIVAP                              Secretário do CEIVAP 70 
 71 
 72 
LISTA DE PRESENÇA 73 
 74 
Membros do CEIVAP: 75 
 76 
MINAS GERAIS - Poder público: Danilo Vieira Júnior (SEMAD), Virgílio Furtado da Costa (Prefeitura de 77 
Piuai), Luiz Cláudio dos Santos Pinto (Prefeitura de Juiz de Fora), Marilda Cruz Lima da Silva (Prefeitura de 78 
Rio Preto); Usuários: Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG), Betty Giovannoni Oliveira (Laticínios Cortez), 79 
Cláudio Luís Dias Amaral (Agro-Indústria Reserva das Gerais), Maria Aparecida Borges Pimentel Vargas 80 
(Energisa Soluções AS), Antônio José Francisco (Consórcio do Rio Muriaé); Organizações Civis: José Emídio 81 
Lima da Silva (IAVARP). 82 
  83 
SÃO PAULO - Poder público: Edson Giriboni (Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos – 84 
Titular), Rui Brasil Assis (SSRH - Suplente), Marcos Martinelli (Secretaria de Estado de Agricultura e 85 
Abastecimento), Maria Judith M. S. Schmidt (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), Luís Marcelo M. Pinto 86 
(Prefeitura Aparecida); Usuários: Renato Veneziani (SABESP), Rodrigo Medeiros (CAB Guaratinguetá SA), 87 
João Marcelino da Silva (Sindicato Rural de Monteiro Lobato), Danilo Henrique Vergílio (FIESP), Nádia 88 
Cristina C. Monteiro (CIESP Jacareí), Maria Inez Capps (CIESP São José dos Campos); Organizações civis: 89 
Teresa Cristina Brazil de Paiva (USP/ Escola de Engenharia de Lorena), Luiz Roberto Barretti (ABES-SP), 90 
Paulo Noia de Miranda (Fundação Christiano Rosa), Márcia Ferreira Silva (Vale Verde). 91 
  92 
RIO DE JANEIRO: Poder público: Rosa Formiga Johnsson (INEA), Fátima de Lourdes Casarin (SEA), 93 
Gláucia Freitas Sampaio (INEA), Maria Inês Micichelli (Prefeitura de Natividade); Usuários: Alexandre 94 
Nascimento da Silveira (Light Energia), Jorge Peron (FIRJAN), Walter Souza Fortes (AEASUF), Maria Luiza 95 
Ferreira da Silva (SAEETRI), Jaime Azulay (CEDAE), Marcelo R. Rocha de Carvalho (Furnas), Zenilson do 96 
Amaral Coutinho (ASFLUCAN), João Gomes de Siqueira (APROMEPS); Organizações civis: Luíz Tavares de 97 
Melo (ABES), Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio Carioca), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A 98 
Nossa Vida). 99 
 100 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS : Matheus Cremonese (PREA), Joaquim Arildo Borges (Titular – 101 
SEAPA/MG), José Alfredo Sertã (ABES/RJ).  102 
 103 
Resende, 18 de abril de 2013 104 


