
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE 2 

JULHO DE 2019, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ. Aos trinta e um dias do mês de julho de 3 

dois mil e dezenove, instalou-se a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do 4 

Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, com a presença dos seguintes 5 

membros: Minas Gerais – Heitor Soares Moreira (IGAM/MG), Eduardo de Araújo Rodrigues (IGAM/MG), 6 

Lucas Dutra de Melo (Prefeitura de Muriaé),Ricardo Stahlschmidt Pinto Silva (CESAMA), Maria Aparecida 7 

Muruci Monteiro (DEMSUR), Flávio de Paula (COPASA), Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG), Claudio Luis 8 

Dias Amaral (Agro Industria Reserva das Gerais), Marcelo Roberto R. de Carvalho (Furnas Centrais Elétricas), 9 

Matheus Machado Cremonese (PREA), Jackson Leandro Gonçalves (FUCAP) ; Rio de Janeiro – Renata Bley 10 

da S. de Oliveira (SEAS/RJ), Lívia Soalheiro e Romano (SEAS/RJ), Lícius de Sá Freire (FIPERJ/RJ), Moema 11 

Versiani (INEA/RJ), Marie Ikemoto (INEA/RJ), Simone P. Faria de Azevedo Sá (Prefeitura Municipal de Barra 12 

do Piraí), Thiago Caetano da Silva Berriel (Prefeitura de Itaocara), Mauro Pimentel (CEDAE), Zenilson do 13 

Amaral Coutinho (ASFLUCAN), João Gomes Siqueira (UENF), Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio 14 

Carioca), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Markus Stephan W. Budzynkz (ACAMPAR), 15 

Vera de Fátima Martins (ACAMPAR); São Paulo – Wanderley de A. Soares Junior (Sec. Est. de Saneamento), 16 

Ana Maria de Gouvêa (Prefeitura Municipal de Piquete), Agenor Micaelli dos Santos (Prefeitura Municipal de 17 

Caçapava), Ricardo Rodrigues Jacob (SABESP), Camila Reggiani da Silva (CIESP Jacareí), Renato Traballi 18 

Veneziani (Sin. Rural de São José dos Campos), Thiago Eustáchio Antonino (Usina Paulista Lavrinhas de 19 

Energia), Laurentino Gonçalves Dias (Fundação Christiano Rosa), Marcos da Silva Faria (Rotary Clube de 20 

Piquete), Elias Adriano dos Santos (AJADES), Teresa Cristina Brazil de Paiva (EEL/USP), Luiz Roberto 21 

Barretti (ABES/SP); dos seguintes convidados: Natalia Freitas de Souza (SEAS), Gisele de Souza Boa Sorte 22 

Ribeiro (SEAS), Raphael Dias G. de  Oliveira, José Eduardo O. de Almeida (WR), Wilson Guilherme Acácio 23 

(CBH Preto e Paraibuna), Priscila Aparecida P. da Gama ( Prefeitura de Barra do Piraí), Aline Alvarenga 24 

(AGEVAP), Jorge Célio Fraga (DEMSUR), Elizabeth dos Santos (COPASA), Carlos Ronei Bortoli 25 

(PROFILL), Nilson Lopes (PROFILL), Mylenna Martins (AGEVAP), Ingrid Delgado (AGEVAP), André 26 

Marques (AGEVAP), Fabricio Cesar Gomes (DAEE/CBH-PS), Thiago Fontenelle (ANA), Luciana Andrade 27 

(ANA); para tratar da seguinte pauta: 1 – Abertura da Sessão; 2 – Apresentação da Ordem do Dia; 3 – 28 

Comunicados; 4 – Aprovação das atas das últimas reuniões; 5 – Aprovação de Deliberação CEIVAP que dispõe 29 

sobre as regras para atendimento à solicitações de apoio à eventos e de seleção de membros do CEIVAP para 30 

participação em eventos; 6 – Aprovação de Deliberação CEIVAP que dispõe sobre destinação de recursos para 31 

fortalecimento da infraestrutura de TI e de Rede da Secretaria Executiva do Comitê; 7 – Aprovação de 32 

Deliberação CEIVAP que dispõe sobre contrapartida ao Contrato de Estruturação de Projetos de Concessão do 33 

Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Volta Redonda; 8- Participação no ENCOB; 9 – 34 

Apresentação do status do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; e 10 – 35 

Assuntos Gerais. ITEM 1: Abertura da Sessão – A Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) deu início a 1ª Reunião 36 

Extraordinária do CEIVAP. ITEM 2: Apresentação da Ordem do Dia – A ordem do dia foi aprovada por 37 

todos os presentes e foi dado continuidade a reunião. ITEM 3: Comunicados – O Sr. Ricardo Jacob (SABESP) 38 

comunicou que a próxima reunião plenária está prevista para o dia 12 de novembro, e sua carta convocatória 39 

será encaminhado no mês de outubro. ITEM 4: Aprovação das atas das últimas reuniões: A Sra. Renata Bley 40 

(SEAS/RJ) perguntou aos membros se havia alguma correção ou contribuição e o Sr. Markus Budzynkz 41 

(ACAMPAR) solicitou uma alteração ortográfica. Não tendo mais contribuições da plenária, a ata foi 42 

considerada aprovada. ITEM 5: Aprovação de Deliberação CEIVAP que dispõe sobre as regras para 43 

atendimento as solicitações de apoio à eventos e de seleção de membros do CEIVAP para participação em 44 

eventos – Na ocasião, o Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP), coordenador da Câmara Técnica Consultiva 45 

(CTC) do CEIVAP apresentou as contribuições da CTC para a deliberação. Após o término da apresentação, a 46 

Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) informou que as regras sobre as quais o Sr. Luiz Roberto Barretti discorreu já 47 

estavam em vigência, porém, havia sido identificada a necessidade de registrá-las no formato de deliberação. A 48 

Sra. Maria Gouvêa (Prefeitura Municipal de Piquete) pediu mais explicações sobre o artigo 4° e o Sr. Luiz 49 

Roberto Barreti (ABES/SP) respondeu dizendo que a CTC priorizou a paridade dos Estados. O Sr. Markus 50 

Budzynkz (ACAMPAR) apontou uma correção na redação do documento. O Sr. Zenilson Coutinho 51 

(ASFLUCAN) questionou se o recurso também seria disponibilizado para o setor de usuários, e após receber 52 

resposta positiva parabenizou a CTC pelo posicionamento. Em tempo, o Sr. Luiz Roberto Barreti (ABES/SP) 53 

esclareceu que o recurso não se tratava de ajuda de custo para as reuniões, mas, somente para representantes do 54 

Comitê em eventos externos. O Sr. Jackson Leandro Gonçalves (FUCAP) comentou também que o pedido de 55 

apoio deve ser feito a eventos relacionados a recursos hídricos. A Deliberação  foi colocada em votação e foi 56 

aprovada por unanimidade. ITEM 6: Aprovação de Deliberação CEIVAP que dispõe sobre destinação de 57 

recursos para fortalecimento da infraestrutura de TI e de Rede da Secretaria Executiva do Comitê – O 58 

Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) falou novamente sobre as contribuições da CTC para a referida 59 

deliberação. Na ocasião, o Sr. André Marques (AGEVAP) fez uma breve apresentação explicando o conteúdo 60 

da deliberação. Não havendo questionamentos, a deliberação foi colocada em votação e foi aprovada por 61 

unanimidade. ITEM 7: Aprovação de Deliberação CEIVAP que dispõe sobre contrapartida ao Contrato 62 

de Estruturação de Projetos de Concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Volta 63 



Redonda – O Sr. André Marques (AGEVAP) fez uma explanação sobre a deliberação em questão, que dispõe 64 

sobre o aporte de recursos para contrapartida ao Contrato de Estruturação de Projetos de Concessão do Sistema 65 

de Esgotamento Sanitário do município de Volta Redonda. Explicou que a Prefeitura Municipal de Volta 66 

Redonda solicitou, através do Ofício nº 30386/19, o apoio da AGEVAP, enquanto Secretaria Executiva e 67 

Agência do Água do CEIVAP, no sentido de viabilizar uma parceria público-privada, e considerando a 68 

disponibilidade financeira existente para as ações contempladas no Programa 2.1.1. Coleta e Tratamento de 69 

Esgotos Domésticos, Subcomponente 2.1. Redução de Cargas Poluidoras, Componente 2. Recuperação da 70 

Qualidade Ambiental do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2017/2020 do CEIVAP e a competência do 71 

Comitê em decidir sobre as ações que serão financiadas com recursos oriundos da cobrança pelo uso da água na 72 

Bacia do Rio Paraíba do Sul, foi feita a proposta da dliberação. A Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) colocou a 73 

deliberação em votvação e a mesma foi aprovada por unanimidade, exceto pelo Mauro Pimentel (CEDAE) que 74 

se absteve da votação. ITEM 8: Participação no ENCOB – A Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) passou 75 

informações sobre a 21ª edição do Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas, que acontecerá de 21 76 

a 25 de outubro em Foz do Iguaçu (PR). Comunicou a quantidade de vagas disponibilizadas para custeio dos 77 

membros do CEIVAP, sendo três para cada estado (Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais), sendo destinadas 78 

aos três seguimentos da composição (poder público, usuários e socieidade civil), e mais duas vagas para os 79 

representantes do Comitê no Fórum Nacional de Comitês de Bacias. ITEM 9: Apresentação do status do 80 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – A Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) 81 

fez um breve relato sobre o histórico da elaboração do Plano e as mudanças previstas para o instrumento que 82 

está sendo atualizado.  O Sr. Carlos Bortoli (Profill Engenharia) condiziu a apresentação com detalhes do 83 

andamento da atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do 84 

Sul (PIRH PS), especificamente do ‘PP-05: Arranjo Institucional e Roteiro para a Implementação do PIRH-PS’. 85 

Ao fim da apresentação, a Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) destacou a importância da integração entre o CEIVAP e 86 

os Comitês de Bacia Afluentes do Paraíba.  Em seguida, o Sr. Sérgio Ayrimoraes (ANA) deu início a sua 87 

apresentação ‘Desafio do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - 88 

CEIVAP + Afluentes’, onde destacou: a importância da participação dos setores no planejamento da Bacia; foco 89 

do plano na governabilidade do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) e na 90 

interface com demais agendas setoriais; a lógica recente dos planos em bacias compartilhadas PIRH + PARHs; 91 

o desenho da fase final do PIRH-PS, destacando os riscos de vários planos no mesmo território; e como 92 

fortalecer a fase final do PIRH-PS. Ao término da apresentação, a Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A 93 

Nossa Vida!) pediu a palavra para falar sobre a dificuldade de ver o que foi apresentado aplicado ao Comitê do 94 

Médio Paraíba. Acrescenta que o caderno de ação que atualmente rege o Comitê não representa o mesmo, por 95 

isso a necessidade da criação de um plano exclusivo para o Médio Paraiba. O Sr. Sérgio Ayrimoraes (ANA) diz 96 

que o objetivo não é o cancelamento da execução do plano específico dos comitês, mas sim um aproveitamento 97 

desses planos para a alimentação do plano de integração do CEIVAP. O Sr. João Gomes Siqueira (UENF) 98 

questionou o caso de acontecer o surgimento de novos possíveis riscos com essa nova configuração de criação 99 

do plano, como exemplo, o fato de o Plano de integração criado não ser capaz de enxergar todas as 100 

particularidades dos planos de todos os comitês. O Sr. Sérgio Ayrimoraes (ANA)  respondeu falando que riscos 101 

sempre existirão dentro do contexto de criação de qualquer plano, bem como nos que serão construídos para 102 

cada comitê. A Sra. Moema Versiani (INEA/RJ) diz que vê com grande animo a proposta a e motodologia que 103 

está sendo proposta tanto para os planos de cada afluente quanto para que eles se enxergem dentro do plano 104 

integardo CEIVAP. Em tempo, questionou se isso trará alteração de cronograma, ou se existirá algum aditivo de 105 

prazo ou de valor. O Sr. Wilson Acácio (CBH Preto e Paraibuna) também comentou sobre a questão do prazo. 106 

Falou ainda sobre sua preocupação com relação a abertura do edital para escolha da agência delegatária no 107 

comitê Preto e Paraibuna, pois caso outra agência de bacia seja escolhida o processo de atualização do Plano 108 

pode ser prejudicado. O Sr. André Marques respondeu o Sr. Wilson Acácio dizendo que a AGEVAP já está 109 

participando do processo licitatório para continuar sendo a agência de bacia dos comitês PS1 e PS2. O sr 110 

Roberto Machado comentou que, a seu ver, houve uma grande evolução em se tratando de integração, no 111 

período de 10 anos. Em tempo, parabenizou o avanço no processo e o crescimento. A Sra. Renata Bley 112 

(SEAS/RJ) pontuou que foi feita uma escolha para tentantiva de contemplar todos os comitês, olhando para 113 

todos, pensando em conjunto, e isso, consequentemente, envolve riscos. Destacou que tentarão, ao máximo, 114 

através de um planejamento, minimizar estes riscos. ITEM 10: Assuntos Gerais – O Sr. Luiz Roberto Barretti 115 

(ABES/SP) apresentou três propostas consolidadas no âmbito da Câmara Técnica do CEIVAP, sendo a primeira 116 

a sugestão da criação de um evento de integração do CEIVAP com os Comitês Afluentes. A segunda proposta é 117 

a criação de um estudo para que determinada região que faz parte do CBH-PS incorporasse a gestão do 118 

CEIVAP. E a terceira proposta é com relação a dificuldade do estado de São Paulo participar/articular no que 119 

tange a questão da integração entre os Comitês, pelo fato de não ter a AGEVAP como entidade delegatária. 120 

Enfatizou que a proposta seria a articulação do CEIVAP, por intermédio da AGEVAP, junto com os três 121 

comitês federais em que São Paulo está presente, para que fosse pensado uma nova forma de integração dos 122 

comitês paulistas. A Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) comentou que com relação a integração, sendo feito um 123 

esforço da diretoria para que a mesma aconteça na prática. Em relação a segunda prospota, ressaltou que 124 

depende de uma manifestação formal do CBH-PS para que isso aconteça, além de estudos para entender a 125 

melhor forma de realizar. O O Sr. Ricardo Jacob (SABESP) destaca que Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) sempre 126 



insiste na forma democrática de agir, buscando ariticular com os representantes dos outros estados participantes 127 

da diretoria, e isso é muito positivo. Concordoou com a questão da integração do CBH-PS e reiterou o 128 

apontamento feito pela presidente do CEIVAP. O Sr. Matheus Cremonese (PREA) destacou a participação do 129 

CEIVAP no Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB) comentando que 130 

o evento como um todo foi muito produtivo, considerando o compartilhamento de ideias que acontece entre os 131 

entes participantes. Sobre o a questão do estado de São Paulo, também reiterou o que foi falado pela Sra. Renata 132 

Bley (SEAS/RJ). O Sr. Wilson Acácio (CBH Preto e Paraibuna) pede a palavra para dar exemplo de um evento 133 

que acontece entre os comitês mineiros e capixabas que é muito positivo para integração, e em tempo, se coloca 134 

a disposição para ajudar na execução da primeira proposta colocada pelo Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP. 135 

O Sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) parabenizou a diretoria do CEIVAP e também fez uma sugestão para 136 

que os assuntos não sejam encaminhados tão rápido, que seja feito com maior calma essas tomadas de decisões 137 

na plenária. A Sra. Renata Bley (SEAS/RJ) sugeriu que as propostas sejam levadas para a próxima reunião 138 

plenária, com a ideia mais amadurecida, dando prazos, locais proposto e outras informações básicas. O Sr. Elias 139 

Adriano dos Santos (AJADES) pediu a palavra para convidar a todos para o 3º Seminário Nacional do 140 

ProfÁgua, a ser realizado entre os dias 5 e 9 de agosto de 2019. Em tempo, a Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso 141 

Vale! A Nossa Vida!) convidou a todos para participar dos seminários que acontecerão nos dias 12 e 13 de 142 

setembro na UFF em Volta Redonda, em comemoração ao aniversário do Comitê do Médio Paraíba. A Sra. 143 

Renata Bley (SEAS/RJ informou a plenária que o Regimento Interno do CEIVAP está sendo revisado pelo 144 

Grupo de Trabalho responsável pelo tema. Infomou ainda sobre o lançamento da segunda edição do Programa 145 

de Tratamento de Águas Residuárias (PROTRATAR) e abertura das inscrições para os municípios da bacia. O 146 

Sr. Ricardo Jacob (SABESP) fez um breve relato sobre a Oficina do Observatório de Gestão das Águas (OGA), 147 

realizada no dia 18 de julho. O Sr. Matheus Cremonese (PREA) agradeceu a presença de todos ressaltando que 148 

tudo o que acontece atualmente, no âmbito do Comitê, é fruto de um trabalho realizado há anos. O Sr. Ricardo 149 

Jacob (SABESP) também agradeceu a presença de todos e falou sobre a importância da integração entre os 150 

estados e os setores. Não havendo mais assunto a tratar, a Presidente do CEIVAP agradeceu a participação de 151 

todos e encerrou a 1ª Reunião Extraordinária do CEIVAP de 2019. A presente ata foi lavrada por mim, João 152 

Eduardo Oliveira, Secretário ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pela Sra. Renata Bley Oliveira, que 153 

presidiu a reunião e pelo vice presidente, Matheus Machado Cremonese e pelo secretário do Comitê, Ricardo 154 

Rodrigues Jacob.    155 

 156 

    157 

 158 

Resende, 31 de julho de 2019. 159 
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 162 
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