
ATA DA 1ª REUNIÃO ORNINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA DO COMITÊ DE 1 

INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, REALIZADA 2 

NO DIA TRINTA DE AGOSTO DE 2016, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE – RJ. Aos trinta dias 3 

do mês de agosto de dois mil e dezesseis, instalou-se a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva 4 

(CTC) do CEIVAP, em Resende/RJ, com a presença dos seguintes membros: Minas Gerais – Juvenal Vitor de 5 

Carvalho (AMPAR), Deivid Oliveira (FIEMG), João Emídio Lima (IAVARP); Rio de Janeiro – Antônio Carlos 6 

Simões (CSN), Eduardo Dantas (CEDAE), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida), Roberto 7 

Machado (Instituto Rio Carioca); São Paulo – Fabrício Cesar Gomes (DAEE), Zeila Chittolina Piotto (CIESP 8 

Taubaté), Sérgio Domingos Ferreira (SABESP), Luiz Roberto Barretti (ABES/SP); dos seguintes convidados: 9 

Whashington Tomaz (DAEE/CBH-PS), Marilda da Silva (IAVARP), João Gomes (CBH Baixo Paraíba do Sul e 10 

Itabapoana), André Marques (AGEVAP), Juliana Fernandes (AGEVAP), Aline Alvarenga (AGEVAP), Daiane 11 

dos Santos (AGEVAP), Raíssa Galdino (AGEVAP); para tratar da seguinte pauta: 1 – Aprovação da ata da 12 

reunião anterior; 2 – Relato da situação da revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do 13 

Sul; 3 - Análise da proposta do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do CEIVAP; 4 – Revisão da Deliberação 14 

que dispõe sobre a alteração da composição da Comissão Especial Permanente de Articulação do CEIVAP e do 15 

Comitê Guandu; 5 – Situação atual das regras operativas do sistema integrado (GTAOH); 6 – Assuntos Gerais; 16 

7 – Encerramento. ITEM 1: Aprovação da ata da reunião anterior – Depois de feitos os ajustes necessários, 17 

a ata da 2ª Reunião Extraordinária da CTC, realizada no dia 15 de abril de 2016. ITEM 2: Relato da situação 18 

da revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul – A Sra. Juliana Fernandes 19 

(AGEVAP) fez uma apresentação referente a revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do 20 

Sul relatando um breve histórico de como o projeto foi iniciado, quais relatórios foram elaborados e aprovados, 21 

e destacando que a expectativa é de finalizar o prognóstico até o final de 2016. Mencionou o atual momento é 22 

de se pensar na estruturação de um termo de referência para contratação da empresa para elaborar o plano a 23 

partir do prognóstico. O Sr. André Marques (AGEVAP) disse que seria importante fechar a data que a empresa 24 

COHIDRO tem que apresentar o prognóstico, e não há mais nada a ser negociado entre a AGEVAP e a 25 

empresa. A Sra. Zeila Piotto (CIESP Taubaté) sugeriu o dia 17 de outubro (segunda-feira) para a entrega do 26 

produto e realização de reunião da CTC para aprovação do mesmo. A Sra. Juliana Fernandes (AGEVAP) 27 

mencionou que entrou em contato com o representante da Agência Nacional de Águas (ANA) e a Agência se 28 

mostrou a disposição para apoiar na elaboração do termo de referência. Contou que voltou da ANA com dois 29 

documentos modelos e já começou a olhar e mexer. Destacou que entre os documentos que recebeu está um 30 

Manual Operativo, que mostra como executar o Plano. Disse ainda que seria interessante marcar as reuniões do 31 

Grupo de Acompanhamento do Plano. A Sra. Zeila Piotto (CIESP Taubaté) comentou que os documentos 32 

cedidos pela ANA serão muito úteis, porém, as realidades dos comitês e bacias são diferentes e as demandas são 33 

diferentes. O Sr. André Marques (AGEVAP) disse que a ideia é chegar no final de 2016 termo de referência 34 

finalizado, e para isso deverá apresentar uma minuta, para análise do Grupo de Acompanhamento, até outubro 35 

de 2016. Mencionou que o planejado é abrir a licitação até janeiro de 2017.  ENCAMINHAMENTO – A 36 

reunião da CTC foi agendada para o dia 17 de outubro de 2016 para apreciação do último produto entregue 37 

pela empresa COHIDRO. ITEM 3: Análise da proposta do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) do 38 

CEIVAP – O Sr. André Marques (AGEVAP) deu início a sua apresentação dizendo que o Plano de Aplicação 39 

Plurianual (PAP) do CEIVAP  tem que ser aprovado até novembro de 2016 para que seja submetido a plenária 40 

do Comitê. Fez um breve relato sobre o processo de elaboração da proposta do PAP, relatando que depois de 41 

passar por três anos, as dificuldades e as não dificuldades na gestão dos projetos se tornaram mais claras. 42 

Afirmou que do PAP anterior, todas as ações estão em andamento. Deu explicações sobre o que aconteceu no 43 

PAP 2013-2016 e as premissas adotadas para o PAP 2017 a 2020, citou as definições utilizadas na construção 44 

do PAP, as receitas realizadas nos anos de 2013 a 2015 e a previsão de receitas de 2016, as receitas excedentes 45 

previstas nos anos de 2013 a 2016, as despesas realizadas nos anos de 2013 a 2015 e a previsão de despesas de 46 

2016. Destacou que hoje o Comitê consegue gastar mais do que arrecada, uma vez que a maioria dos recursos 47 

estão comprometidos. Deu continuidade a sua apresentação mostrando as receitas e despesas realizadas e 48 

previstas para os anos de 2013 a 2016, as receitas previstas nos anos de 2017 a 2020 e um comparativo entre a 49 

receita de 2016 a 2017 com a receita de 2017 a 2020. O Sr. André Marques apresentou item a item da tabela do 50 

PAP e os membros da CTC entraram e discussão acerca de cada um deles, que resultaram nas seguintes 51 

considerações: 1.1.4 Subsídio ao disciplinamento da atividade mineral: ENCAMINHAMENTO – A AGEVAP 52 

deverá encaminhar informação detalhadas do projeto para CTC. CTC deu OK. 3.1 Plano de Comunicação 53 

social e tratamento da informação qualificada : O Plano de Comunicação foi aprovado na última reunião 54 

plenária do CEIVAP e o termo de referência para contratação da empresa que ura executar o Plano já foi 55 

publicado pela AGEVAP e o processo está em andamento. ENCAMINHAMENTO – A AGEVAP deverá 56 

encaminhar as ações de comunicação contempladas no Termo de Referência para contratação de empresa que 57 

irá executar o Plano de Comunicação do CEIVAP para conhecimento da CTC. CTC deu OK 1.3.2 Programa de 58 

educação ambiental: Está em andamento, CTC deu OK. 1.3.3 Programa de Mobilização Participativa: 59 

ENCAMINHAMENTO – Enviar material para conhecimento da CTC. CTC deu OK. 1.3.4 Curso de 60 

capacitação técnica (Referente à Escola de Projetos do CEIVAP): ENCAMINHAMENTO – Abrir linha. 61 

Enviar detalhamento para a CTC. CTC deu OK 2.1.1 Coleta e tratamento de esgotos domésticos: 62 

ENCAMINHAMENTO – Encaminhar informações mais detalhadas para CTC, para que possam discutir 63 



acerca da definição de recursos para os projetos. 2.1.3 Coleta e disposição: ENCAMINHAMENTO – 64 

Encaminhar informações mais detalhadas para CTC, para que possam discutir acerca da definição de recursos 65 

para os projetos. 2.2.1 Monitoramento hidrológico e sistema de previsão de alerta de cheias: 66 

ENCAMINHAMENTO – A CTC recomenda que AGEVAP não atue nesse projeto como operadora, visto que, 67 

por lei, isso não é competência de Agência de Bacia e sim do órgão gestor. A CTC aprovou o projeto, desde 68 

que o mesmo seja operado pelo órgão gestor competente. 2.2.3 Controle de erosão em áreas urbanas: Projeto 69 

em fase de finalização, CTC deu OK. 3.2.1 Geração de mapas cartográficos e temáticos: Ação continuada 70 

através do SIGA, CTC deu OK. 3.2.2 Recuperação e proteção de área de preservação permanente: 71 

ENCAMINHAMENTO – Enviar informações mais detalhadas para CTC, para que possam discutir acerca da 72 

definição de recursos para os projetos. 3.2.5 Incentivo à sustentabilidade no uso da terra: 73 

ENCAMINHAMENTO – Enviar informações mais detalhadas para CTC, para que possam discutir acerca da 74 

definição de recursos para os projetos. 4. Atendimento a Deliberação CEIVAP: ENCAMINHAMENTO – 75 

Encaminhar todas as deliberações referentes aos sub componentes do item 4. 4.1.1 Avaliação da 76 

implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na bacia pelos usuários: Em fase de finalização, CTC 77 

deu OK. 4.1.2 Elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Paraíba do Sul: 78 

ENCAMINHAMENTO – Por ser meta de Contrato de Gestão, deverá entrar como sub componente do item 5. 79 

Atendimento ao Contrato de Gestão. CTC deu OK. 4.1.3 Apoio especializado para acompanhamento das 80 

demandas induzidas: Em fase de finalização, CTC deu OK. 4.1.4 Estudo de Avaliação Ambiental Integrada – 81 

AAI das bacias dos rios Muriaé, Pomba, Piabanha e Paraibuna, afluentes do rio Paraíba do Sul:  Em fase de 82 

finalização, CTC deu OK. 4.1.5 Elaboração de projeto executivo de barragem rio pomba e rio preto: 83 

ENCAMINHAMENTO – A CTC irá analisar o mérito da ação e a definição de recursos. 4.1.6 Elaboração de 84 

projeto para remediação de lixões municípios fluminenses: Em fase de finalização, CTC deu OK. 4.1.7 85 

Programa Ações Emergenciais: Em fase de finalização, CTC deu OK. 4.1.8 Operação e manutenção macrófitas: 86 

ENCAMINHAMENTO – A CTC sugeriu que a nomenclatura do projeto seja alterada para “Operação e 87 

Controle de Macrófitas”. Recomendou também que não seja feita a aquisição de máquinas por parte da 88 

AGEVAP, visto que não cabe nem ao CEIVAP, nem à AGEVAP com recursos do Comitê, ser tomador desse 89 

tipo de projeto. A CTC discutirá alternativas em relação ao mesmo. 4.1.9 Estudos e/ou obras para segurança 90 

hídrica na bacia: ENCAMINHAMENTO – Discussão acerca da definição de recursos. 5. Atendimento ao 91 

Contrato de Gestão: ENCAMINHAMENTO – Os Termos de Referência relacionados aos subitens 5.1.1 92 

Elaboração de proposta de enquadramento dos corpos d’água interestaduais da bacia (Meta 2c), 5.1.2 Suporte 93 

ao gerenciamento de contratos, 5.1.3 Ações prioritárias para cumprimento do Contrato de Gestão – Projeto 94 

Agência – PLANESTR, 5.1.4 Elaboração de Termo de Referência para contratação de Plano e Gerenciamento 95 

de Risco (Meta 2B), 5.1.5 Elaboração de Termo de Referência e contratação de Estudos para proposição de 96 

mecanismos e valores da cobrança (meta 3B) e 5.1.6 Implantação da ISO 9.001 na Agência (meta 5A) deverão 97 

ser submetidos à análise da Câmara Técnica. 6. Custeio: O projeto está em andamento, CTC deu OK. 7. 98 

Instalação da sede CEIVAP/AGEVAP: O projeto está em andamento, CTC deu OK. 8. Recurso para 99 

acompanhamento da CAIXA: O projeto está em andamento, CTC deu OK. ENCAMINHAMENTO – 100 

Descrever todos os sub-componentes do Plano de Aplicação Plurianual. ENCAMINHAMENTO – A Câmara 101 

Técnica Consultiva do CEIVAP irá realizar uma reunião no dia 19 de setembro de 2016 para analisar e 102 

discutir o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) 2017-2020. Para tanto, a AGEVAP deverá enviar aos membros 103 

da CTC, todas as informações e documentos solicitados referentes ao PAP, a fim de subsidiar o debate entre os 104 

mesmos. ITEM 4: Revisão da Deliberação que dispõe sobre a alteração da composição da Comissão 105 

Especial Permanente de Articulação do CEIVAP e do Comitê Guandu – A Sra. Zeila Piotto (CIESP 106 

Taubaté) salientou que a Comissão Especial deverá ter um perfil adequado com o tipo de cobrança que será 107 

definido pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), visto que se o CNRH entender que a cobrança 108 

é federal, a composição da Comissão terá que ser do CEIVAP, com governança do CEIVAP, e se o Conselho 109 

entender que houve um acordo entre comitês, a Comissão Especial terá que ter outro perfil. 110 

ENCAMINHAMENTO – A Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP realizará a revisão da deliberação após 111 

a decisão da CTCOB sobre a DN CEIVAP 233/2016. ITEM 5: Situação atual das regras operativas do 112 

sistema integrado (GTAOH) – A Sra. Zeila Piotto (CIESP Taubaté) ressaltou que todo o sistema integrado fala 113 

de vazões defluentes dos reservatórios, e para o usuário que capta, o que importa é a vazão mínima. Disse que o 114 

relatório gerado pela sala de situação do SIGA CEIVAP é bom, mas para o usuário a informação 115 

disponibilizada não resolve, não é tão clara quanto poderia ser. Toda reunião do GTAOH gera uma ata, que não 116 

é útil, as pessoas não acessam a ata para ter informação. Pontuou falando que as informações como vem sendo 117 

colocadas no site não estão atendendo. O Sr. João Gomes (CBH Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana) comentou 118 

que o SIGA está ficando muito bom, mas o que foi colocado pela Sra. Zeila Piotto é relevante, é necessário que 119 

sejam disponibilizadas informações mais detalhadas. Em tempo solicitou que sejam disponibilizadas 120 

informações sobre a Foz. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) mencionou que a vazão de 121 

Tócus, por exemplo, foi retirada do sistema. A Sra. Zeila Piotto (CIESP Taubaté) reforçou dizendo que a CTC 122 

está solicitando a condição mínima de informação, o regime atual de funcionamento. ENCAMINHAMENTO 123 

– A AGEVAP viabilizará nos ícones do GTAOH nos sites do CEIVAP e da Agência, a inclusão de vazão horária 124 

e o regimento atual de operação. ITEM 6: Assuntos Gerais – A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A 125 

Nossa Vida) informou que no dia 1º de setembro de 2016 será realizada uma reunião dos bispos na Cúria 126 



Diocesana de Volta Redonda (RJ) para discutir gestão de recursos hídricos. Disse que nos dias 1º e 2 de 127 

setembro de 2016 também acontecerão os Encontros Interestaduais dos Comitês de Bacia, em Brasília (DF). 128 

Informou que no dia 8 de setembro de 2016 haverá o Seminário Compartilhando Águas: A Experiência do 129 

Paraíba do Sul”, no Rio de Janeiro, dia 22 de setembro de 2016 terá reunião do Fórum Nacional de Comitês de 130 

Bacias Hídrográficas, e nos dias 4 e 5 de outubro acontecerá a Oficina promovida pelo Grupo de Trabalho de 131 

Articulação Institucional do CEIVAP. A Sra. Marilda da Silva (IAVARP) informou que no dia 2 de setembro de 132 

2016 haverá uma mostra ilustrativa de fossa séptica em rio Preto (MG). Em tempo, disse que gostaria de saber a 133 

opinião do CEIVAP em relação ao tipo de tecnologia mencionada. O Sr. João Emídio Lima (IAVARP) expôs 134 

sua opinião dizendo que o sistema, de maneira geral, tem que buscar propiciar a integração entre os órgãos, que 135 

isso é mais importante do que a ação individual. Ressaltou que na região existem recursos para resolver os 136 

problemas, mas é necessário integrar as ações, integrar os órgãos, para que os recursos sejam investidos e 137 

utilizados de forma eficiente, que faça o resultado aparecer. Os membros da CTC entraram em acordo e 138 

definiram que será realizada no dia 19 de setembro de 2016, uma reunião para dar continuidade às discussões 139 

sobre o PAP, e no dia 17 de outubro de 2016será realizada outra reunião da Câmara Técnica para discussões 140 

acerca do Plano de Bacia. ITEM 7: Encerramento – Não havendo mais nada a tratar, a Coordenadora deu por 141 

encerrada a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP, agradecendo a participação de 142 

todos. A presente ata foi lavrada por mim, Raíssa Galdino, Secretária ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada 143 

pela Coordenadora da CTC, Sr. Zeila Piotto, que presidiu a reunião. 144 

  145 

 146 

 147 

Resende, 30 de agosto de 2016. 148 
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Zeila Piotto 152 

Coordenadora da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP 153 
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