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

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

NO DIA DEZESSEIS DE JANEIRO DE 2020, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ. Aos 3 

dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às 10h27, instalou-se a 1ª Reunião Ordinária da Câmara 4 

Técnica Consultiva (CTC) do CEIVAP, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, com a presença dos seguintes 5 

membros: São Paulo – José Roberto Schmidt (CETESB), Alexandre Luis Almeida Vilella (FIESP), Jorge 6 

Maurício Sanabria (SABESP), Teresa Cristina Brazil de Paiva (EEL/USP), Luiz Roberto Barretti (ABES-SP), 7 

Rio de Janeiro -  Lívia Soalheiro e Romano (SEAS), Marcos Antonio de Sá Machado (PM São João da Barra), 8 

Lincoln Sérgio Vieira Alves Barreto (Light Energia), Antônio Carlos Simões  (CSN), Verá Lúcia Teixeira ( O 9 

Nosso Vale! A Nossa Vida), Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio Carioca), Minas Gerais – Eduardo 10 

Araújo Rodrigues (IGAM), Deivid Lucas (FIEMG), Matheus Machado Cremonese (PREA), Convidados – Elias 11 

Adriano (AJADES), Marcio Fonseca Peixoto (AGEVAP), Raissa Bahia Guedes (AGEVAP), Bruno R. G. 12 

Carlos (SABESP), Rodrigo Ferraz Moreira (SABESP), Ricardo Jacob (SABESP), Luis Fernando Lisboa 13 

(FIRJAN), Laertez Munhoz (RHA), Heloísa Silva (RHA), Aline Alvarenga (AGEVAP), Kássia Regina Bazzo 14 

(RHA) - para tratar da seguinte pauta: 1 – Aprovação das atas das reuniões anteriores; 2 – Apreciação 15 

dos Produtos 4.1 – Aperfeiçoamento da metodologia da cobrança e 4.2 – Cenarização dos Preços Públicos 16 

Unitários (PPU) da água  e proposição de ações para melhoria da gestão, relativos aos estudos visando o 17 

aprimoramento da cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do 18 

Rio Paraíba do Sul; 3 – Protratar III; 4 – Programa de combate as perdas na distribuição em  sistemas de 19 

abastecimento de água; e 5 –Assuntos Gerais; 6 - Encerramento. ITEM 1: Aprovação das atas das 20 

reuniões anteriores – não havendo objeções as atas da 2ª Reunião Ordinária, de 19/09/2019, e da 3ª Reunião 21 

Extraordinária, de 10/10/2019, foram aprovadas. ITEM 2: Apreciação dos Produtos 4.1 – Aperfeiçoamento 22 

da metodologia da cobrança e 4.2 – Cenarização dos Preços Públicos Unitários (PPU) da água e 23 

proposição de ações para melhoria da gestão, relativos aos estudos visando o aprimoramento da cobrança 24 

pelo uso de recursos hídricos de domínio da União na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – A 25 

empresa RHA iniciou sua apresentação sobre o aperfeiçoamento da metodologia da cobrança. O Sr. Laertez 26 

Munhoz (RHA) explicou sobre o método utilizado que é simples e de fácil compreensão.Em seguida a fala foi 27 

passada para a Sr.ª Kássia Bazzo (RHA) que apresentou todo o histórico da contratação e os dois produtos. Ao 28 

final da apresentação do produto 4.1 foram mostradas as recomendações e sugestões dadas pela ANA. A Sra. 29 

Heloísa Silva (RHA) deu continuidade apresentando o produto 4.2 sobre a metodologia do impacto no custo de 30 

produção nos setores de saneamento, irrigação e indústria e mineração. A Srª Raíssa Bazzo (RHA) falou sobre 31 

os três cenários existentes e os resultados das simulações feitas para cada cenário e metodologia. A Srª Heloísa 32 

Silva (RHA) continuou a apresentação explicando sobre as proposições e ações de melhorias de gestão, 33 

utilizando a avaliação qualitativa e a avaliação econômica, após finalização da apresentação a empresa RHA 34 

abriu a palavra para os membros tirarem suas dúvidas. O Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES) disse que que 35 

existem duas fases:  uma para entender o produto e depois para entender o que foi útil, e o grupo concorda que o 36 

momento é de entendimento do produto. O Sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) disse que tem um 37 

entendimento diferente do proposto pela ANA em relação aos Ks, pois alguns setores que não utilizam a água, 38 

mas acabam impactando nos recursos hídricos. A Srª Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) surgiu 39 

com dúvidas em relação ao aplicativo, se o mesmo faria a simulação dos cenários. Mencionou que o relatório 40 

não apresentou nenhuma proposta sobre os valores cobrados pela transposição. O Sr. Laertez Munhoz (RHA), 41 

ressaltou que no TDR não fazia menção a evaporação liquida como um uso da água, falou também da 42 

dificuldade sobre a métrica em relação a poluição difusa, e ressaltam que colocaram nos relatórios sobre a 43 

métrica usada na França,  porém no Brasil essa cobrança estaria acima da utilizada na Política Nacional. O Sr. 44 

Antonio Carlos Simões (CSN) mencionou sobre a importância da discussão, falando sobre o primero k o de 45 

medição e reserva dizendo que esse k já existe. Sr. Alexandre Vilella (FIESP) diz que gostaria que fosse 46 

registrado em ata que o produto atendeu às especificações do termo de referência e foi entregue, mas  que não 47 

estão aprovando ou concordando com a metodologia. Por isso estão aprovando o relatório dos produtos, mas a 48 

metodologia tem que ser discutida com mais tempo. . O Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) iniciou sua fala 49 

abordando que o que está sendo discutido na reunião, e que não necessariamente precisam concordar com a 50 

ANA, fala também sobre a questão da mineração e que necessitam de um aperfeiçoamento da outorga. O Sr. 51 

Deivid Oliveira (FIEMG) mencionou que a FIEMG se posiciona contra a cobrança pelo consumo, e diz que não 52 

entendeu o K escassez. Disse, também, sobre o cronograma e que queria entender o que que seria feito a partir 53 

dessa entrega de produto. O Sr. Laertez Munhoz (RHA) respondeu aos questionamentos dos participantes da 54 

reunião. A Sr.ª Aline Alvarenga (AGEVAP) e a Srª Marina Assis (AGEVAP) falaram sobre as questões de 55 

limites contratuais e mencionaram que não é mais possível ter aditivos ao contrato. Marina Assis (AGEVAP) 56 

falou sobre os possíveis cenários e mencionou que as fórmulas e os ks serão discutidos nas oficinas futuras. A 57 

CTC concordou que as consultas públicas serão para subsidiar e arrecadar informações, porém as decisões todas 58 

são do Comitê. ENCAMINHAMENTO: A CTC aprovou os relatórios dos produtos 4.1 e 4.2, porém os 59 

membros da CTC solicitaram que os estudos sobre a definição de metodologia e PPU sejam mais aprofundados. 60 

Neste sentido foi solicitado que a RHA traga para a próxima reunião da CTC uma proposta de aplicativo, 61 

levando em consideração os apontamentos feitos pela Câmara Técnica. ITEM 3: PROTRATAR III – 62 

Seguindo para o próximo item a Srª Ana Caroline Jacob (AGEVAP) falou sobre o PROTRATAR I e II 63 



explicando a quantidade de projetos contemplados, recursos aportados e população beneficiada. Também falou 64 

sobre o PROTRATAR III com o recurso previsto de R$ 30.000.000,00 a ser aportado e as melhorias que esse 65 

novo edital trará.  A Srª Lívia Soalheiro (INEA) sugeriu que se melhore a relação com as companhias estatais 66 

para aperfeiçoar a forma de acesso aos recursos e solicitou o aumento do período de inscrição do Programa. 67 

ENCAMINHAMENTO: A AGEVAP irá enviar aos Comitês Afluentes no dia 24/01/2020 proposta do Edital 68 

do Protratar III do CEIVAP. Os Comitês terão até o dia 10/02/2020 para envio de contribuições. ITEM 4: 69 

Programa de combate as perdas na distribuição em sistemas de abastecimento de água – A Sr.ª Aline 70 

Alvarenga (AGEVAP) mencionou que existe uma linha no PAP para perdas na distribuição em sistemas de 71 

abastecimento de água. Perguntou à CTC se iriam continuar utilizando dessa linha da mesma forma ou se a 72 

iriam solicitar que a AGEVAP traga no segundo semestre do ano uma outra proposta. Após debate entre os 73 

membros ficou definido que a AGEVAP levará proposta no mês de junho para a CTC.  74 

ENCAMINHAMENTO: A AGEVAP levará proposta de utilização da linha do PAP para perdas na 75 

distribuição em sistemas de abastecimento de água na reunião da CTC de junho de 2020. ITEM 5: Assuntos 76 

Gerais - A próxima reunião foi agendada para o dia 12 de março de 2020. ITEM 6: Encerramento – Não 77 

havendo mais nada a tratar, o Coordenador deu por encerrada a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 78 

Consultiva do CEIVAP de 2020, agradecendo a participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, 79 

Luciano Junior, Secretário ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo Coordenador da CTC, Sr. Luiz 80 

Roberto Barretti, que presidiu a reunião.  81 

 82 

 83 

Resende, 20 de janeiro de 2020. 84 
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 89 

Luiz Roberto Barretti 90 

Coordenador da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP 91 
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