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REGISTRO DE REUNIÃO 

Data: 27/09/2018 

Reunião: 1ª Reunião CEPCG  

Grupo: Comissão Especial de Articulação CEIVAP e Comitê Guandu  

PARTICIPANTES INSTITUIÇÃO 

Monica Porto CEIVAP   

Matheus Cremonese CEIVAP 

Eduardo Dantas CEIVAP 

Vera Lúcia Teixeira CBH-MPS 

Mayná Coutinho CBH-Guandu 

Décio Tubbs CBH-Guandu 

Eduardo Araújo IGAM 

Aline Alvarenga AGEVAP 

Tipo: Presencial 

Local: AGEVAP 

RELATO DA REUNIÃO 

Item 1 – Aprovação do registro da reunião anterior; 

 
O Sr. Eduardo Dantas (CEIVAP) deu início a reunião apresentando o registro da última reunião realizada em 
2016.  
 
A Sra. Vera Lúcia Teixeira (CBH-MPS) pediu que ajustasse algumas de suas falas, o Sr. Eduardo Dantas 
(CEIVAP) também sugeriu algumas alterações que foram realizadas durante a reunião. A Comissão solicitou 
que os documentos citados no registro fossem anexados ao mesmo, conforme sugerido pelo Sr. Eduardo Araújo 
(IGAM). Após as devidas algumas alterações o referido registro foi aprovado.  
 
Item 2 – Informe Diretorias CEIVAP e Comitê Guandu sobre parceria para financiamento de projetos;  

 
A Sra. Monica Porto (CEIVAP) iniciou a reunião mencionando sobre a parceria entre CEIVAP e Comitê Guandu 
para financiar ações de segurança hídrica e projetos de saneamento com recursos de ambos os comitês. 
Afirmou que o primeiro aspecto positivo é o trabalho em conjunto, de integração. Comentou ser preciso analisar 
ao longo do tempo outros projetos que possam ser financiados em parceria e que essa junção de esforços será 
benéfica sob o aspecto da gestão integrada de recursos hídricos. Segundo a Presidente do CEIVAP, dois pontos 
serão considerados prioritários: financiar ações de saneamento e de segurança hídrica.  Seguiu a fala dizendo 
para não pensar em percentual e sim, pensar em mérito. Citou, ainda, que são 7 (sete) municípios pertencentes 
as duas bacias. São eles: Paulo de Frontin, Barra do Piraí, Mendes, Miguel Pereira, Piraí, Rio Claro e Vassouras. 
Mencionou outra ideia que poderia ser discutida seria a elaboração de planos de contingência. Concluir dizendo 
que tem que completar num primeiro momento, e no segundo, contratar a execução. Finalizou dizendo que a 
com o tempo terão mais liberdade para negociar outras parcerias que sejam investimentos de comum acordo e 
que beneficiem ambos os comitês. 
 
O Sr. Décio Tubbs (CBH-Guandu) propôs que solicitem um documento oficial da ANA, poderia ser uma Nota 
Técnica, para que possam apresentar à área jurídica do INEA e da SEA para concessão de recursos, como foi 
feito no saneamento rural. Com o reconhecimento da ANA da importância desses projetos para a bacia seria 
mais simples conseguirem mais recursos. 
 
A Sra. Monica Porto (CEIVAP) disse que começariam a parceria com os itens em que não existam entraves 
legais. Falou que todos os projetos em conjunto serão discutidos no comitê e que a prioridade agora é fazer 
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algo que seja rápido, possível e legal. Finalizou dizendo que essa participação conjunta traria um benefício muito 
grande na bacia 
 
Matheus Cremonese (CEIVAP) mencionou sobre a importância do retorno das discussões da CEPCG, após um 
intervalo de dois anos. Disse, ainda, foi muito positivo o fato de terem encontrado esse ponto em comum entre 
os dois comitês, com a possibilidade de investimento nesses sete municípios. 
 
A Sra. Vera Lúcia Teixeira (CBH-MPS) afirmou que o que querem é a melhora da bacia. Falou que em relação 
a questão da barragem de Minas Gerais, o CEIVAP tem recurso para realizar. Mencionou que concorda com o 
plano de contingência e questionou se o percentual de 20% continua. A Comissão informou que o percentual 
continuará o mesmo. Complementou dizendo que uma parte dos municípios da bacia do Médio Paraíba do Sul 
estão sob concessão da CEDAE sendo que a referida companhia é uma empresa estadual, paga e recebe ao 
mesmo tempo e no futuro isso pode ser questionado.  
 
A Sra. Monica Porto (CEIVAP) disse que na hora de decidir a priorização dos projetos terão todos os cuidados 
necessários.  
 
O Sr. Décio Tubbs (CBH-Guandu) lembrou que nessa articulação há uma questão prática, mas é muito mais 
política.  
 
O Sr. Eduardo Dantas (CEIVAP) disse que sabem que a lei estadual do Rio de Janeiro diz que o recurso 
arrecadado tem que ser aplicado na própria bacia. Mencionou que investir na bacia do paraíba do sul é positivo 
para a bacia do Guandu, permitindo sair dos 7 municípios iniciais.  
 
A Sra. Monica Porto (CEIVAP) falou sobre a importância de consolidarem uma ação antes que acabe o mandato. 
 
 
Item 3 – Posse dos novos membros; 

 
Os membros foram empossados pela Secretário do CEIVAP, Sr. Eduardo Dantas. 
 
Item 4 – Eleição dos coordenador e coordenador substituto da CEPCG; 

 

O Sr. Matheus Cremonese (CEIVAP) foi eleito o novo coordenador do grupo e o Sr. Décio Tubbs será o 

coordenador substituto do Grupo. 

 

Item 5 – Definição sobre projetos e ações de interesse mútuo que poderiam ser financiados com aporte 

de ambos os comitês; 

 

A AGEVAP levantará os projetos potenciais e o raio x de saneamento que já existem nos 7 municípios. 

 

O Sr. Décio Tubbs (CBH-Guandu) disse que o plano é complexo e precisa ser detalhado e que nesse contrato 

seria importante que já saísse com uma forma de execução do plano.  

 

O Sr. Eduardo Dantas (CEIVAP) falou que o plano estava para ser contratado em 2019, que é uma das metas 

do contrato de gestão da AGEVAP com a ANA.  

 

O Sr. Eduardo Araújo (IGAM) disse que em outros comitês o manual operativo é detalhado, que diz o que 

exatamente cada um tem que fazer. Ressaltou a importância verificar com a Proffil a possibilidade de apresentar 



 

SEDE CEIVAP / AGEVAP 

Rua Elza da Silva Duarte, nº 48 (loja 1A) - Manejo 
Resende/RJ - CEP 27520-005 

Telefax: (24) 3355-8389 

 

 
o Manual Operativo – MOP à Câmara Técnica Consultiva antes de ser aprovado, para que todos do CEIVAP 

entendam como uma ferramenta a ser utilizada pelo Comitê. 

 

Item 6 – Elaboração de agenda de atividades da CEPCG; e 

 

Próxima reunião da CEPCG será realizada no dia 28/11/2018. 

 

 

Item 7 – Assuntos Gerais. 

 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o coordenador do grupo Sr. Matheus Cremonese (CEIVAP) 

encerrou a reunião. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

• AGEVAP deverá fazer levantamento dos projetos de cada um dos sete municípios destacados para 
análise da CEPCG para que na próxima reunião haja uma discussão das ações que poderão executadas 
nos mesmos. 
 

• Próxima será realizada no dia 28/11/2018 (quarta-feira) 

Início: 14h Encerramento 16h 

Registro da reunião elaborado por: AGEVAP 

 


