
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 
RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, DE 2012, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E 2 
DOZE. Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e doze, instalou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de 3 
Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, em Resende/RJ, com a presença de 35 (trinta e cinco) 4 
membros e 19 (dezenove) convidados (conforme relação no final desta ata) e justificadas as ausências, também 5 
como relacionado no final desta ata; e com a seguinte Ordem do Dia: 1- Abertura da reunião; 2- Apresentação da 6 
Ordem do Dia; 3- Comunicações; 4- Informe do Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP; 5- 7 
Aprovação da minuta da ata da reunião de 16/05/2012; 6- Deliberação sobre a revisão da Agenda Anual; 7- 8 
Deliberação sobre a instituição do Grupo de Trabalho – Revisão do Regimento Interno do CEIVAP; 8- Deliberação 9 
que dispõe sobre o Grupo de Trabalho temporário – Novas transposições; 9- Assuntos gerais. Conferido o quórum, o 10 
Secretário do CEIVAP, Sr. Alexandre da Silveira (Light Energia/RJ), abriu a reunião e passou a palavra para o 11 
Presidente do CEIVAP, Sr. Edson Giriboni (Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos/SP), que 12 
cumprimentou todos os presentes e fez a leitura da Ordem do Dia. COMUNICAÇÕES  – O Presidente anunciou a 13 
inauguração de uma estação de tratamento de esgoto em São José dos Campos/SP, projeto de R$ 80 milhões de reais, 14 
para a preservação da bacia do Paraíba do Sul. Em seguida, o Secretário abriu inscrições para os representantes do 15 
segmento das Organizações Civis do CEIVAP, que estivessem interessados em participar do Encontro Nacional de 16 
Comitês de Bacias Hidrográfica, que acontecerá em outubro. Ele informou que, entre os interessados, será escolhido 17 
um de cada Estado da Bacia para representar o CEIVAP nesse Encontro. Depois, convidou a Coordenadora da Câmara 18 
Técnica Consultiva do CEIVAP, Sra. Zeila Piotto (FIESP/SP), para explanação sobre os trabalhos que a CTC está 19 
conduzindo. Ela fez um breve relato sobre o projeto de demanda induzida relativo à elaboração dos estudos 20 
complementares para o aperfeiçoamento da metodologia da cobrança pelo uso da água, em cumprimento à 21 
Deliberação CEIVAP nº 65/2006. Ela explicou que uma das recomendações da CTC era a contratação de estudo 22 
específico sobre a cobrança para todo tipo de mineração, e não apenas para o setor de extração de areia, como é  23 
cobrado hoje. No entanto, tendo em vista informações da Agência Nacional de Águas - ANA de que os outros tipos de 24 
mineração são inexpressivos na bacia, foi retirada essa recomendação. Com relação à introdução de mecanismos 25 
diferenciados para boas práticas, no setor da indústria e da agropecuária, ficou resolvido, conforme orientação do 26 
CEIVAP, que a própria CTC irá elaborar esses estudos, sem precisar contratação de consultoria externa. A 27 
Coordenadora informou, ainda, que foi criado o Grupo de Trabalho de Saneamento, elaborar uma proposta de 28 
metodologia específica pra o setor; e o Grupo de Trabalho da Indústria para propor um coeficiente redutor para a boa 29 
prática de reuso da água. Quanto à proposta de mecanismo diferenciado para boas práticas no setor da agricultura, ela 30 
informou que a ANA vai elaborar uma nota técnica com informações sobre o impacto de metodologias alternativas no 31 
setor da agricultura, para subsidiar a CTC. Vai ser agendada reunião com representantes do setor. Com relação à 32 
avaliação da cobrança da transposição, a CTC solicitou à AGEVAP um relatório sobre este assunto, para subsidiar a 33 
avaliação que a Câmara deverá fazer, em atendimento à Resolução nº 66/2006 do Conselho Nacional de Recursos 34 
Hídricos - CNRH. A Vice-Presidente do CEIVAP, Sra. Marília Carvalho de Melo (representante do IGAM/MG), 35 
lembrou que, na última reunião do CEIVAP, foi tratado, como item de pauta, sobre a complementação dos estudos de 36 
aperfeiçoamento da cobrança; dentro desse assunto, deveria ter sido discutida a revisão do valor do Preço Público 37 
Unitário –PPU, o que não ocorreu por falta de tempo; então, ela propôs que esse assunto fosse debatido nesta reunião 38 
de hoje.  39 
Encerrada a exposição da Coordenadora da CTC, foi chamado o Presidente do Conselho de Administração da 40 
AGEVAP, Sr. Friedrich Herms, para dar um informe sobre a situação das demissões na diretoria executiva da 41 
AGEVAP, ocorrida recentemente. Ele fez um histórico da situação, narrando os fatos que antecederam a situação 42 
atual. Relatou que quando este Conselho de Administração assumiu, em outubro de 2011, o Diretor-Executivo, Edson 43 
Fujita, colocou seu cargo à disposição, por tratar-se de cargo de confiança. Os conselheiros manifestaram sua 44 
confiança no então Diretor-Executivo e sua vontade de que ele se mantivesse no cargo. Mas foi informado a ele que o 45 
Conselho queria promover alterações na diretoria executiva, nos cargos dos coordenadores. Não concordando com 46 
isso, ele pediu demissão. Mas o Conselho de Administração conseguiu negociar com ele sua permanência no cargo até 47 
agosto de 2012. Em junho, o Sr. Edson Fujita afastou-se por licença médica; para substituí-lo interinamente, o 48 
Conselho de Administração nomeou o Coordenador Técnico da AGEVAP, Sr. Flávio Simões, depois de analisar, 49 
comparativamente, seu currículo e o do Coordenador de Gestão, Sr. Hendrik Mansur. Qando o Sr. Edson Fujita voltou 50 
da licença médica, para surpresa de todos, ele demitiu o Sr. Flávio Simões, por motivo de quebra de confiança, 51 
segundo comunicou. No outro dia, ele demitiu também o Sr. Hendrik Mansur, sem explicar os motivos, e pediu 52 
demissão. Com esse episódio, a AGEVAP ficou sem a diretoria executiva, da noite para o dia. Para garantir a 53 
governança da Agência, o Conselho de Administração precisou agir rápido.  Como o então Diretor-Executivo fez as 54 
demissões sem consultar o Conselho, o que fere o Estatuto da AGEVAP, seu ato não foi considerado válido 55 
estatutariamente, e por isso as demissões foram canceladas. Segundo o Presidente, o Sr. Flávio Simões aceitou a 56 
reintegração; e o Sr. Hendrik Mansur recusou. Para recompor a diretoria executiva, a Gerente Administrativa da 57 
AGEVAP, Sra. Giovana Cândido, foi conduzida ao cargo de Diretora Administrativa Financeira, que estava vago, de 58 
forma a fazer frente à exigência legal de que os chegues emitidos sejam assinados por dois diretores. E a 59 
Coordenadora do Núcleo do CEIVAP, Sra. Aline Raquel Alvarenga, foi conduzida ao cargo de Coordenadora de 60 



Gestão. Assim recuperou-se a governabilidade da AGEVAP. O Presidente do Conselho de Administração explicou 61 
que os três funcionários que estão compondo a diretoria executiva, nesse momento, estão acumulando as funções de 62 
seu cargo de origem com aquelas do cargo que estão ocupando interinamente. O Presidente do Conselho de 63 
Administração comunicou que já está sendo preparado o edital para contratação de novo Diretor-Executivo, através de 64 
consulta pública; os candidatos serão avaliados por entrevista e análise curricular. Ele explicou que o diretor-executivo 65 
que for contratado escolherá o novo coordenador de gestão e o diretor administrativo financeiro. Concluída a 66 
explanação do Presidente do Conselho de Administração, o Secretário do CEIVAP abriu a palavra para manifestações 67 
do Plenário. A representante do Instituto Estadual do Ambiente - INEA/RJ, Sra. Gláucia Freitas Sampaio, solicitou 68 
que ficasse registrada nesta ata o reconhecimento do INEA, da importância dessa diretoria executiva da AGEVAP, 69 
que encaminhou todo o processo de assinatura dos contratos de gestão com o órgão gestor do Estado do Rio de 70 
Janeiro, para a AGEVAP passar a atuar como agência dos Comitês fluminenses. Disse, ainda, que o INEA 71 
acompanhou todo o processo de reorganização da AGEVAP, para que o sistema não parasse com a saída dos dois 72 
diretores que pediram demissão; e concluiu dizendo que o sistema está andando, graças ao esforço do Conselho de 73 
Administração, mas não se pode deixar de registrar a importância dos integrantes da diretoria executiva da AGEVAP, 74 
que atuaram no processo de assinatura dos contratos de gestão com o INEA, do momento inicial até a ocasião de seu 75 
desligamento. APROVAÇÃO DA MINUTA DE ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO DO CEI VAP, 76 
REALIZADA EM 16/05/12 – O Plenário solicitou as seguintes correções: Na linha 172, depois da palavra 77 
oxigênio, acrescentar a palavra dissolvido. Nas linhas 212 e 213, onde se lê: “Deverá ser contratado o estudo 78 
de avaliação da implementação da cobrança (...)”, leia-se: “Deverá ser discutida a forma de avaliação da 79 
implementação da cobrança (...)”. Na linha 223, corrigir o nome do engenheiro da Prefeitura de Juiz de 80 
Fora; o correto é: William Ribeiro de Castro. A ata foi aprovada com as devidas correções. DELIBERAÇÃO 81 

SOBRE A REVISÃO DA AGENDA ANUAL DO CEIVAP DE 2012 -   Foi aprovada com as seguintes 82 
alterações: a) Na atividade “Reuniões Ordinárias”, foi incluída uma reunião no mês de setembro. b) Foi excluída a 83 
atividade “Aprovação de Termo Aditivo ao Contrato de Gestão para alocação de recursos para o ano de 2013”. c) Na 84 
atividade “Revisão do Regimento Interno do CEIVAP”, foi excluído o agendamento de reuniões do Grupo de 85 
Trabalho da Revisão nos meses de junho e julho. DELIBERAÇÃO SOBRE A INSTITUIÇÃO DO GRUPO 86 
DE TRABALHO - REVISÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CEIVA P – Foi aprovada com as 87 
seguintes alterações: a) Nova redação para o Art. 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho (GT) – Revisão do 88 
Regimento Interno do CEIVAP, com a atribuição de discutir o Regimento Interno vigente e propor minuta com as 89 
alterações necessárias. b) Nova redação para o inciso I do Art. 1º - O GT mencionado no caput terá a seguinte 90 
composição. c) Nova redação para o inciso II – alínea a do Art. 1º - Será convidado a participar dos trabalhos, com 91 
apoio técnico: a) 1 representante da Agência Nacional de Águas – ANA. d) No Art. 1º, incluir o § 4º, com a seguinte 92 
redação: O Secretário do CEIVAP, com apoio da AGEVAP, procederá às consultas necessárias para indicação dos 93 
representantes dos segmentos indicados no inciso I. e) Transformar o Parágrafo Único em § 5º, com a seguinte 94 
redação: O Coordenador do GT será eleito entre seus pares e ficará responsável pela interlocução com o Secretário 95 
do CEIVAP, para informá-lo quanto aos trabalhos desenvolvidos pelo GT. f) O Art. 2º passa a ter a seguinte redação: 96 
O prazo para conclusão dos trabalhos do GT é até 15 de novembro de 2012. DELIBERAÇÃO QUE DISPÕE 97 
SOBRE O GRUPO DE TRABALHO TEMPORÁRIO – IMPACTO DE N OVAS TRANSPOSIÇÕES 98 
DE VAZÕES NA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL – A apreciação desta Deliberação gerou 99 
manifestações, como relatado a seguir. No entender da representante do INEA/RJ, Sra. Gláucia Freitas Sampaio, os 100 
Comitês fluminenses também deveriam estar representados neste GT. A representante da ONG Nosso Vale! Nossa 101 
Vida/RJ, Sra. Vera Lúcia Teixeira, questionou o fato de não ter sido incluído nenhum representante da sociedade civil 102 
na composição deste Grupo de Trabalho. O representante da ABES - Rio, Sr. José Alfredo Sertã, pediu que se 103 
registrasse a reivindicação da sociedade civil de que seja mantida a paridade na composição desse GT, incluindo-se 104 
representantes deste segmento. Ele frisou que, com certeza, podem-se encontrar, na sociedade civil, pessoas 105 
tecnicamente capacitadas para participar desse Grupo. O Presidente do CEIVAP pediu desculpas pela não inclusão da 106 
sociedade civil, o que deverá ser corrigido, conforme afirmou. A Vice-Presidente do CEIVAP explicou que esse GT 107 
não tem atribuição de deliberar sobre o assunto, mas acompanhar os trabalhos da empresa que foi contratada para 108 
fazer os estudos sobre novas transposições. Disse que não houve a intenção, por parte da Diretoria do CEIVAP, de 109 
excluir a sociedade civil. Segundo ela, o critério usado pela Diretoria, ao definir os integrantes desse Grupo, foi incluir 110 
as pessoas que participaram da elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa para elaborar esses 111 
estudos. O representante da SEMAD/MG, Sr. Rodrigo Ribas, propôs que essa Deliberação fosse retirada da pauta, 112 
para formulá-la melhor e ser reapresentada na próxima reunião plenária do CEIVAP. O Presidente do CEIVAP 113 
colocou em votação dois encaminhamentos: 1- Aprovar a Deliberação como foi apresentada, com as correções feitas 114 
anteriormente pela Diretoria do CEIVAP, e incluindo na composição do Grupo de Trabalho um representante de cada 115 
Estado, do segmento das organizações civis, e um representante dos usuários de São Paulo (que também não fora 116 
incluído). 2- Adiar a aprovação dessa Deliberação para a próxima reunião. A maioria votou no primeiro 117 
encaminhamento. E a Deliberação foi aprovada, com as seguintes alterações: a) Nova redação para o segundo 118 
Considerando: Considerando que, em atendimento à demanda citada no parágrafo anterior, a AGEVAP 119 



contratou a empresa vencedora do Ato Convocatório nº 018/2011 para elaboração de estudos, os quais 120 
estão em andamento. b) Nova redação para terceiro Considerando: Considerando a necessidade de apoio 121 
técnico à AGEVAP para acompanhamento dos referidos estudos. c) Nova redação para o Art. 1º e seus 122 
incisos e parágrafos: Art. 1º Fica criado o Grupo de Trabalho “GT - Impacto de Novas Transposições de 123 
Vazões na Bacia do Rio Paraíba do Sul”, que será composto por três representantes de cada um dos três 124 
Estados que participa do CEIVAP, a serem indicados pelos seguintes segmentos: I- Representante do poder 125 
público estadual do Rio de Janeiro; II- Representante do poder público estadual de São Paulo; III-126 
Representante do poder público estadual de Minas Gerais; IV- Representante dos usuários do Rio de 127 
Janeiro;V- Representante dos usuários de São Paulo; VI- Representante dos usuários Minas Gerais; VII- 128 
Representante das organizações civis do Rio de Janeiro; VIII- Representante das organizações civis de São 129 
Paulo; IX- Representante das organizações civis de Minas Gerais. § 1º Serão convidados a participar do 130 
GT: a)1 representante da Agência Nacional de Águas – ANA; b) 1 representante do Operador Nacional do 131 
Sistema – ONS. § 2º O coordenador deste Grupo de Trabalho será escolhido entre seus pares. d) Nova 132 
redação para o Art. 2º: Compete ao GT proporcionar apoio técnico à AGEVAP para o cumprimento de suas 133 
prerrogativas de acompanhamento dos trabalhos objeto do contrato Ato Convocatório nº 018/2011, análise 134 
e aprovação dos documentos produzidos pela empresa contratada. e) Nova redação para o Art. 3º: Este 135 
Grupo de Trabalho possui caráter temporário e terá atuação até a data do encerramento do contrato 136 
referido. O representante da CESP/SP, Sr. João Alberto de Oliveira, manifestou o interesse de sua empresa em 137 
participar deste GT. O representante da CEDAE/RJ na Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, presente na reunião 138 
como convidado, disse que também a CEDAE gostaria de participar do GT Novas Transposições. ASSUNTOS 139 
GERAIS – A representante da Nosso Vale! Nossa Vida/RJ, Sra. Vera Lúcia Teixeira, e a representante da Escola de 140 
Engenharia de Lorena – USP/SP, Sra. Teresa Cristina Brazil de Paiva, solicitaram prorrogação de prazo para os 141 
tomadores de recursos do CEIVAP que tiveram seus projetos rejeitados por insuficiência de documentos, para que 142 
possam apresentar os documentos que ficaram faltando. O Diretor-Executivo interino da AGEVAP, Sr. Flávio 143 
Simões, disse que o Contrato de Gestão ANA-AGEVAP não permite a prorrogação de prazo. A plenária do CEIVAP 144 
decidiu, então, que deverá ser aberto um segundo Edital para aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da 145 
água arrecadados em 2012, para que aqueles que tiveram seus projetos rejeitados por falta de documentos 146 
possam reapresentá-los, e dando oportunidade, também, para que novos tomadores se inscrevam. A 147 
representante da ONG Nosso Vale! Nossa Vida/RJ comunicou que esta assinou contrato com o Governo do Estado do 148 
Rio de Janeiro, para implementação do programa de educação ambiental “Agenda Água nas Escolas”; e que no 149 
próximo dia 4 de setembro, acontecerá o lançamento do referido programa no município de Porto Real/RJ. O 150 
Secretário do CEIVAP comunicou que será escolhido um representante de cada Estado da bacia do Paraíba do 151 
Sul, do segmento Organizações Civis, para participar do Encontro Nacional de Comitês de Bacias 152 
Hidrográficas, que acontece em outubro, no Mato Grosso do Sul. Os interessados em participar devem fazer 153 
sua inscrição, na AGEVAP, com a Sra. Aline Alvarenga, Coordenadora de Gestão interina. Foram agendadas 154 
as próximas reuniões do CEIVAP para os dias 19/09 e 6/12/2012. Como o Presidente do CEIVAP precisou se retirar 155 
antes do término da reunião, a Vice-Presidente, considerando que nada mais havia a tratar, agradeceu a presença de 156 
todos e encerrou a reunião, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Virgínia Dias Calaes, secretária ad hoc, e, 157 
depois de aprovada, foi assinada pelo Presidente do CEIVAP, Sr. Edson Giriboni, pela Vice-Presidente, Sra. Marília 158 
Carvalho de Melo, que a presidiram, e pelo Secretário, Sr. Alexandre Nascimento da Silveira.                                                                  159 

Resende, 16 de agosto de 2012 160 
 161 
Ata aprovada na 2² Reunião Extraordinária do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 162 
Paraíba do Sul - CEIVAP de 2012, realizada no dia 19 de setembro de 2012, em Resende/RJ. 163 
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 180 
MINAS GERAIS - Poder público: Marília Carvalho de Melo (IGAM), Joaquim Arildo Borges (SEAPA), Rodrigo 181 
Ribas (SEMAD), Fernando Reiff (IEF), Alexandre Augusto Carneiro (Prefeitura de Juiz de Fora), Marilda Cruz Lima 182 
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Aparecida Pimentel Vargas (Energisa Soluções SA), Odorico Pereira de Araujo (FIEMG), Ricardo Stahlschmidt Silva 184 
(CESAMA); Organizações Civis: João Emídio Lima da Silva. 185 
  186 
SÃO PAULO - Poder público: Edson Giriboni (Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos – Titular), 187 
Rui Brasil Assis (SSRH), José Roberto Fernandes (Prefeitura de Jacareí); Usuários: João Marcelino da Silva 188 
(Sindicato Rural de Monteiro Lobato),  Maria Inez Capps (CIESP São José dos Campos), João Alberto de Oliveira 189 
(CESP); Organizações civis: Teresa Cristina Brazil de Paiva (USP/ Escola de Engenharia de Lorena), Luiz Roberto 190 
Barretti (ABES-SP), Paulo Noia de Miranda (Fundação Christiano Rosa). 191 
  192 
RIO DE JANEIRO: Poder público: Gláucia Freitas Sampaio (INEA), Paulo José Fontanezzi (Prefeitura de Resende), 193 
Evandro da Silva Batista (Prefeitura de Volta Redonda); Usuários: Jorge Peron (FIRJAN), Alexandre Nascimento da 194 
Silveira (Light Energia), Adalésio Guimarães (Itaocara Energia), Walter Souza Portes (AEASUF), Maria Luiza 195 
Ferreira da Silva (SAAE Três Rios), Sandro Drummond Coutinho (CEDAE), Zenilson do Amaral Coutinho 196 
(ASFLUCAN), João Gomes de Siqueira (APROMEPS); Organizações civis: Roberto Machado de Oliveira (Instituto 197 
Rio Carioca), Elias Fernandes de Sousa (UENF), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida), José Alfredo 198 
Charnaux Sertã (ABES-Rio). 199 
 200 
AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Júlio Thadeu Kettelhut e Ana Cristina Mascarenhas (MMA/SRHU); Fátima Casarin 201 
(SEA/RJ). 202 
 203 
CONVIDADOS: Teresa Barbosa, Daniel Resende Negri, Gisela Sanches, Raíssa Galdino e Virgínia Calaes 204 
(Textoarte Comunicação); Paulo Afonso Valverde Jr. (CESAMA-CBH Preto Paraibuna/MG); Aline Alvarenga, Júlio 205 
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Shayer (CSN/RJ) 209 
 210 
Resende, 16 de agosto de 2012 211 
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