
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA DO COMITÊ 1 

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

REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE SETEMBRO DE 2019, NA SEDE DA AGEVAP, EM 3 

RESENDE - RJ. Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às 10h34, instalou-se a 2ª 4 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do CEIVAP, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, 5 

com a presença dos seguintes membros: Minas Gerais – Eduardo Araújo Rodrigues (IGAM), Evaristo 6 

Gonçalves Peixoto (Prefeitura de Pirapetinga), Matheus Machado Cremonese (PREA), Jackson Leandro 7 

Moreira Gonçalves (FUPAC VRD); Rio de Janeiro – Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio Carioca), 8 

Lincoln Sérgio Vieira Alves Barreto (Light Energia), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), 9 

Lívia Soalheiro e Romano (SEA), Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA), João Gomes Siqueira 10 

(UENF), Mauro Pimentel (CEDAE), Antônio Carlos Simões (CSN); São Paulo – Luiz Roberto Barretti 11 

(ABES/SP), Teresa Cristina Brazil de Paiva (EEL/USP), Alexandre Luis Almeida Vilella (FIESP), José Roberto 12 

Schmidt (CETESB); dos seguintes convidados: Elias Adriano (AJADES), Carlos Bortoli (PROFILL), Aline 13 

Raquel de Alvarenga (AGEVAP), André Marques (AGEVAP), Juliana Fernandes (AGEVAP), Raissa Cortes 14 

(AGEVAP), Marina Assis (AGEVAP), Daiane dos Santos (AGEVAP) e Harvey Stanley Spener Netto 15 

(AGEVAP); para tratar da seguinte pauta: 1 – Aprovação das atas das reuniões anteriores; 2 – Apreciação do 16 

Termo de Referência para Contratação do Plano de Gerenciamento de Riscos;  3 – Apreciação do Termo de 17 

Referência para Contratação da Proposta de Enquadramento no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 18 

do Rio Paraíba do Sul; 4 – Apresentação da reprogramação da Fase 2 do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 19 

do Rio Paraíba do Sul; 5 – Deliberação que dispõe sobre o Programa de Investimentos em Serviços Ambientais 20 

para a Conservação e Recuperação de Mananciais na Bacia do Rio Paraíba do Sul; 6 – Deliberação CEIVAP 21 

que dispõe sobre suplementação orçamentária de recursos do PAP 2017/2020; 7 – Deliberação CEIVAP que 22 

dispõe sobre a revisão da Deliberação referente ao apoio aos membros do CEIVAP aprovados no Mestrado 23 

ProfÁgua, no sentido de instituir regras que prevejam a devolução de valores já desembolsados à conta dos 24 

recursos da cobrança, no caso de desistência do mestrando beneficiado; 8 – Deliberação CEIVAP que dispõe 25 

sobre a Agenda Anual de 2020 do CEIVAP; 9 – Assuntos Gerais; e 10 – Encerramento. ITEM 1: Aprovação 26 

das atas das reuniões anteriores; A reunião foi iniciada pelo Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP), que  27 

colocou em aprovação as atas dos dias 07/05/2019, 05/06/2019 e 29/07/2019. O Sr. Jackson Gonçalves (FUPAC 28 

VRD) solicitou a inclusão da sigla “VRD” junto ao nome da instituição que ele representa. Não havendo mais 29 

nenhuma consideração, as atas foram aprovadas. ITEM 2: Apreciação do Termo de Referência para 30 

Contratação do Plano de Gerenciamento de Riscos; A Sra. Marina Assis (AGEVAP) iniciou a apresentação 31 

explicando os pontos principais do Plano de Gerenciamento de Recursos Hídricos, passando pelo conceito, 32 

referencial teórico, cronograma e por cada um dos produtos de forma resumida. Após o final da apresentação, 33 

ela abriu para eventuais colaborações da CTC. O Sr. José Roberto Schmidt (CETESB) fez considerações a 34 

respeito de vazões críticas em alguns municípios do trechos paulista, com relação as malhas rodoviárias e 35 

ferroviárias e também com relação à mineração. Mencionou, ainda, que é importante que haja uma integração 36 

maior entre as defesas civis dos três estados abrangidos pelo CEIVAP. O sr. Alexandre Vilella (FIESP) fez 37 

algumas considerações, complementando a fala do sr. José Roberto Schmidt, a respeito de medições, 38 

mapeamentos para fonte de dados e orientações sobre procedimentos em alguns casos de acidentes. A Sra. Vera 39 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) perguntou se no Plano estão contemplados os acidentes que 40 

possam ocorrer na bacia e a Sra. Marina Assis (AGEVAP) disse que todos os casos estão incluídos. A sra. 41 

Teresa de Paiva (EEL/USP) fez um comentário sobre a importância do controle de acidentes e contaminação no 42 

estado de São Paulo. A Sra. Marina Assis (AGEVAP) mencionou que as contribuições da reunião serão 43 

incorporadas ao Termo de Referência. O Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) disse que, nestas condições, o 44 

termo estaria aprovado pelo grupo. ENCAMINHAMENTO: O Termo de Gerenciamento de Riscos foi 45 

apreciado pela CTC. Após a inclusão das contribuições da Câmara Técnica, o mesmo será remetido para ser 46 

apresentado à Plenária. ITEM 3: Apreciação do Termo de Referência para Contratação da Proposta de 47 

Enquadramento no âmbito do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul; O Sr. Luiz 48 

Roberto Barretti (ABES/SP) passou a palavra para a Sra. Marina de Assis que iniciou apresentação sobre Termo 49 

de Referência para Contratação da Proposta de Enquadramento. Mencionou sobre a meta do contrato de gestão, 50 

seguindo para a parte do enquadramento, falando sobre a estrutura, os trechos a serem enquadrados, a oficina do 51 

PIRH e os produtos. Após o encerramento da apresentação, o sr. Barretti abriu para comentários. A sra. Teresa 52 

de Paiva (EEL/USP) perguntou sobre o valor e sobre os parâmetros básicos, se não seria necessário incluir a 53 

toxicidade, iniciando uma discussão sobre o tema.  O Sr. José Roberto Schmidt (CETESB) pediu a inclusão da 54 

bacia do Jaguari nos trechos e a Sra. Marina Assis disse que farão essa inclusão.  O Sr. Alexandre Vilella 55 

(FIESP) fez um comentário sobre a meta do contrato de gestão relacionada ao enquadramento. Iniciou-se uma 56 

discussão sobre os enquadramentos vigentes, contrato de gestão e sobre a meta relacionada. O sr. André 57 

Marques (AGEVAP) mencionou que o ideal é pensar no próximo passo sobre o tema. A Sra. Lívia Soalheiro 58 

(SEAS/INEA) disse que devem definir qual será este passo. O grupo discutiu quais áreas deveriam ser 59 

priorizadas. E sugeriu que esse assunto retorne à CTC, após uma apresentação das diretrizes do enquadramento, 60 

para um amadurecimento das ideias com o intuito de se estruturar melhor o Termo de Referência e a CTC 61 

concordou. ENCAMINHAMENTO: A CTC solicitou que a empresa PROFILL, contratada para elaboração do 62 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, apresente na próxima reunião da 63 



CTC, as diretrizes para a proposta de enquadramento elaborada no âmbito do PIRH-PS. ITEM 4: 64 

Apresentação da reprogramação da Fase 2 do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do 65 

Sul; O Sr. Carlos Bortoli (PROFILL) explicou brevemente sobre a reprogramação da Fase 2 do Plano e iniciou 66 

a apresentação. Mencionou sobre a finalização da Fase I, passando pela reestruturação da Fase 2 e apresentação 67 

da Fase 3, mostrando o cronograma geral e informações sobre a readequação orçamentária. A CTC discutiu 68 

sobre os próximos passos do PIRH até a aprovação. O Sr. Licius Freire (Rio Dois Rios), que participou por 69 

videochamada, fez suas considerações sobre o Plano, apresentando ideias e questionando sobre o atendimento 70 

em relação às leis dos três estados abrangidos. O Sr. Carlos Bortoli (PROFILL) respondeu, explicando sobre o 71 

tema questionado e o Sr. Licius pediu que o material detalhado sobre o tema seja enviado ao mesmo e colocou-72 

se à disposição para contribuir no processo. O Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) abriu para considerações do 73 

grupo. O Sr. Osman Fernandes (ANA) fez um questionamento se caso o PIRH estiver defasado, o que isto 74 

significaria em relação ao panorama atual e perguntou também sobre a questão de rateio de custos no comitê. O 75 

Sr. Carlos Bortoli (PROFILL) respondeu os questionamentos, primeiramente falando sobre a situação do plano 76 

e o contexto no qual ele está inserido, depois explicando sobre a questão do rateio. O Sr. Eduardo Araújo 77 

(IGAM) mencionou sobre outros pontos relativos ao plano, como o PSA e o PROTRATAR, pensando no longo 78 

prazo. O sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) falou sobre decisões relativas ao enquadramento e ao 79 

PSA, contando suas experiências nestes pontos, afirmando que deve-se olhar de outra forma nestes casos.  O Sr. 80 

Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) perguntou sobre a articulação e o cronograma relacionados ao GTAI. O Sr. 81 

Osman Fernandes (ANA) falou sobre o tema e disse que o questionamento é pertinente. A sra. Lívia Soalheiro 82 

(SEAS/INEA) sugeriu que, na próxima reunião do GTAI, seja feito também um seminário de integração, 83 

questionando o que seria necessário para realizar este evento. A Sra. Juliana Fernandes (AGEVAP) repassou 84 

uma mensagem do Sr. Licius Freire (CBH Rio Dois Rios), pedindo para que o levantamento sobre a legislação 85 

estadual seja enviado para contribuições e propostas de atendimento. O Sr. Carlos Bortoli (PROFILL) retoma a 86 

discussão sobre o seminário e reunião do GTAI e o grupo discute sobre datas e estrutura. A Sra. A Sra. Vera 87 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!)  sugeriu as datas de 29 e 30 de outubro para a realização do 88 

seminário e pergunta a opinião do grupo. Os membros da  CTC concordam com as datas, faltando somente a 89 

confirmação dos demais participantes do GTAI e dos Comitês Afluentes. A Sra. Juliana Fernandes (AGEVAP) 90 

mencionou sobre a questão do contrato da PROFILL, perguntando ao grupo se o que foi apresentado está 91 

aprovado pelo grupo. Também questionou sobre o seminário e o que será definido no mesmo. O grupo discute 92 

sobre a aprovação dos itens apresentados e sobre as eventuais ações realizadas do plano.  93 

ENCAMINHAMENTO: A CTC propôs a realização de Seminário com a participação dos CBHS Afluentes, 94 

GTAI e CTC para discussão da Fase 2 do PIRH que tratará da estratégia de elaboração dos planos das bacias 95 

afluentes. Inicialmente foram agendados os dias 29 e 30 de outubro de 2019, porém a data poderá ser alterada. 96 

ITEM 5: Deliberação que dispõe sobre o Programa de Investimentos em Serviços Ambientais para a 97 

Conservação e Recuperação de Mananciais na Bacia do Rio Paraíba do Sul; A Sra. Lívia Soalheiro 98 

(SEAS/INEA) explicou sobre o programa e sobre os apontamentos feitos na minuta de deliberação pela sra. 99 

Marie Ikemoto (INEA), coordenadora do GT Mananciais. Propôs a realização de uma reunião extraordinária da 100 

Câmara Técnica, para que a Sra. Marie possa debater e apresentar as informações ao grupo e para que também 101 

consiga apresentar na reunião plenária do dia 12 de novembro. O Sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) explicou 102 

sobre o Programa Mananciais, sobre o que foi tratado na última reunião do GT Mananciais e esclareceu algumas 103 

dúvidas trazidas pela CTC. A Sra. Vera Lúcia Teixeira sugeriu uma alteração no artigo 6º, abreviando-o. O Sr. 104 

Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) sugeriu encaminhar as alterações de volta ao GT Mananciais para que os 105 

membros deste discutam e, posteriormente, a deliberação volte à Câmara Técnica, em uma reunião 106 

extraordinária. ENCAMINHAMENTO: A CTC sugeriu que a Deliberação seja encaminhada ao Grupo de 107 

Trabalho Mananciais para que seja apreciada pelo GT e posteriormente retornará para análise da CTC, através 108 

da realização de uma reunião extraordinária para tratar do assunto.  ITEM 6: Deliberação CEIVAP que dispõe 109 

sobre suplementação orçamentária de recursos do PAP 2017/2020; O Sr. André Marques (AGEVAP) fez 110 

uma breve introdução sobre a deliberação, apontando os ajustes realizados e o contexto no qual a deliberação se 111 

insere. A Sra. Lívia Soalheiro (SEAS/INEA) sugeriu a retirada de dois parágrafos da primeira folha da 112 

deliberação, visto que os itens estão incluídos no PAP e os membros presentes concordaram com a alteração. O 113 

Sr. André Marques seguiu explicando a deliberação e os valores ajustados na mesma. O grupo decidiu retirar o 114 

segundo inciso do artigo primeiro. O Sr Mauro Pimentel sugeriu dividir o último parágrafo da primeira página. 115 

Todos concordaram e aprovam as alterações. ENCAMINHAMENTO:A Deliberação CEIVAP que dispõe 116 

sobre suplementação orçamentária de recursos do PAP 2017/2020 foi apreciada pela CTC e será remetida à 117 

Plenária do CEIVAP com a recomendações sugeridas.  ITEM 7: Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a 118 

revisão da Deliberação referente ao apoio aos membros do CEIVAP aprovados no Mestrado ProfÁgua, 119 

no sentido de instituir regras que prevejam a devolução de valores já desembolsados à conta dos recursos 120 

da cobrança, no caso de desistência do mestrando beneficiado; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) explicou 121 

sobre as alterações realizadas na Deliberação referente ao apoio de membros do CEIVAP no ProfÁgua, para 122 

atendimento à solicitação feita pela Agência Nacional de Águas – ANA.  A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso 123 

Vale! A Nossa Vida) fez um comentário sobre a questão dos valores de ajuda de custo. Após discussões do 124 

grupo, todos concordam com as alterações realizadas nas regras da Deliberação. ENCAMINHAMENTO: A 125 

Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a revisão da Deliberação referente ao apoio aos membros do CEIVAP 126 



aprovados no Mestrado ProfÁgua, foi apreciada pela CTC e será remetida à Plenária do CEIVAP. ITEM 8: 127 

Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Agenda Anual de 2020 do CEIVAP; A Sra. Lívia Soalheiro 128 

(SEAS/INEA) iniciou fazendo algumas ponderações sobre a agenda. A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) 129 

apresentou o cronograma da agenda, com datas importantes para o ano de 2020, falando sobre algumas 130 

alterações realizadas. O Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) perguntou se este assunto pode retornar na 131 

próxima reunião da Câmara Técnica, tendo em vista necessidade de discussão mais detalhada. 132 

ENCAMINHAMENTO: Foi definido pela CTC que a próxima reunião extraordinária será no dia 10 de 133 

outubro de 2019 com a finalização da discussão da agenda de 2020 nesta data. ITEM 9: Assuntos Gerais; Não 134 

houve assuntos gerais a serem tratados. ITEM 10: Encerramento. Não havendo mais nada a tratar, o 135 

Coordenador deu por encerrada a 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP de 2019, 136 

agradecendo a participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Harvey Stanley Spener Netto, 137 

Secretário ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Coordenador da CTC, Sr. Luiz Roberto Barretti, que 138 

presidiu a reunião.    139 

 140 
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 142 

 143 

 144 

Resende, 19 de setembro de 2019. 145 

 146 

 147 

 148 

Luiz Roberto Barretti 149 

Coordenador da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP 150 


