
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA DO COMITÊ DE 1 

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

NO DIA TRINTA E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE, POR VIDEOCONFERÊNCIA, NA 3 

FERRAMENTA GOOGLE MEET. Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte às 14h20, 4 

instalou-se a 3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do CEIVAP, com a presença dos 5 

seguintes membros: São Paulo – Luiz Roberto Barretti (ABES-SP), Jorge Sanabria (SABESP), Ana Maria 6 

Gouvêa (Prefeitura Municipal de Piquete), José Roberto Schmidt (CETESB); Rio de Janeiro -  Lívia Soalheiro 7 

(SEAS), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Roberto Machado (Instituto Rio Carioca),  8 

Antônio Carlos Simões (CSN), Lincoln Barreto (Light Energia), Mayná Coutinho (CEDAE); Minas Gerais – 9 

Eduardo Araújo (IGAM), Deivid Lucas (FIEMG), Evaristo Peixoto (Prefeitura Municipal de Pirapetinga), 10 

Matheus Cremonese (PREA/MG); Convidados – Osman Fernandes (ANA), Lícius Freire (FIPERJ), Marie 11 

Ikemoto (INEA), Marcelo Araki (IEF/MG), Alan Marques (IGAM), André Marques (AGEVAP), Raíssa 12 

Galdino (Prefácio), André Bohrer (AGEVAP), Marina Assis (CEIVAP), Flávio Monteiro (AGEVAP), Aline 13 

Alvarenga (AGEVAP), Daiane Alves (AGEVAP), Harvey Spener (AGEVAP). - para tratar da seguinte 14 

pauta: 1 – Aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Apresentação sobre o Programa de Combate a 15 

Perda de Águas usando Inteligência Artificial construído com Parque Tecnológico CDTASA de São José 16 

dos Campos; 3 - Apreciação da Deliberação que dispõe sobre a integração piloto entre o Programa de 17 

Investimento em Serviços Ambientais para Conservação e Recuperação de Mananciais – Programa 18 

Mananciais e o Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR do CEIVAP; 4 - 19 

Apreciação de Deliberação que dispõe sobre a revisão do Grupo de Trabalho Regularização de Vazões 20 

nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé – GT Vazões Pomba/Muriaé; 5 –– Assuntos Gerais; 6 - 21 

Encerramento. ITEM 1: Aprovação da ata da reunião anterior – O sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) 22 

iniciou a reunião, apresentando da ordem do dia e passando para a aprovação da ata da última reunião. Sem 23 

manifestações contrárias a ata foi aprovada. ITEM 2: Apresentação sobre o Programa de Combate a Perda 24 

de Águas usando Inteligência Artificial construído com Parque Tecnológico CDTASA de São José dos 25 

Campos; O sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) passou ao segundo item de pauta, dando a palavra ao sr. 26 

André Marques (AGEVAP), que fez uma contextualização da apresentação e do programa. Após a fala do sr. 27 

André Marques (AGEVAP), o sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) complementou, explicando que o tema deve 28 

também ser levado à Diretoria do Comitê, para que estejam cientes de seus impactos e contribuições. O sr. 29 

Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) também fez um comentário, perguntando em relação ao valor do 30 

programa. O sr. André Marques (AGEVAP) explicou que, primeiramente seria realizado um projeto piloto para 31 

teste em uma área especifica, com o valor de R$300.000,00, mas que ainda será discutido junto à diretoria. O sr. 32 

Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) ratifica o apoio ao projeto e o sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) 33 

comenta sobre outras questões técnicas a serem avaliadas. ENCAMINHAMENTO: A CTC solicitou que, para 34 

análise, sejam apresentadas informações mais detalhadas sobre Programa de Combate a Perda de Águas usando 35 

Inteligência Artificial. ITEM 3: Apreciação da Deliberação que dispõe sobre a integração piloto entre o 36 

Programa de Investimento em Serviços Ambientais para Conservação e Recuperação de Mananciais – 37 

Programa Mananciais e o Programa de Tratamento de Águas Residuárias – PROTRATAR do CEIVAP; 38 

O sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) introduziu o tema e passou a palavra ao sr. Flávio Monteiro (AGEVAP), 39 

que iniciou a apresentação sobre a integração entre o Programa Mananciais e o PROTRATAR do CEIVAP, 40 

primeiramente falando sobre o histórico do programa Mananciais, o planejamento realizado, os profissionais 41 

envolvidos, as dificuldades encontradas e o plano de aceleração da implantação do programa, explicando as 42 

ações envolvidas, chegando à integração entre os programas, explicando seu funcionamento, os requisitos para 43 

participar e a avaliação e hierarquização para selecionar as cidades que receberão os investimentos. Após a 44 

apresentação, o sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) perguntou se o vínculo entre os programas potencializaria 45 

o que já foi trabalhado anteriormente na microbacia. O sr. Flávio Monteiro (AGEVAP) explicou que o 46 

programa atenderá o manancial de abastecimento do município. A sra. Lívia Soalheiro (SEAS) comentou em 47 

relação às mudanças na forma de execução ao longo do projeto e perguntou sobre a fundamentação do porquê 48 

da integração, se o projeto passou pela Diretoria e qual a opinião do Presidente em Exercício sobre o assunto. O 49 

sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) compartilhou das mesmas dúvidas da sra. Lívia Soalheiro (SEAS), 50 

pedindo um detalhamento maior em relação a fase de integração. O sr. Licius Freire (FIPERJ) elogiou o 51 

programa, em relação às análises dos projetos dos comitês, ressaltando o papel integrador do CEIVAP e 52 

mencionou a experiência do Comitê Rio Dois Rios em relação ao PROTRATAR, para se unir aos comentários 53 

anteriores em relação à falta de entendimento sobre a conexão entre os programas. Questionou também sobre a 54 

forma de execução e sobre a questão da Diretoria e seu conhecimento sobre o tema. O sr. Flávio Monteiro 55 

(AGEVAP) iniciou a resposta aos questionamentos, explicando que os primeiros passos e a forma de execução 56 

foram definidos no GT Mananciais. Explicou também sobre a integração, que se baseia em uma proposta que a 57 

ANA pretende adotar em programas similares. Falou também sobre o comentário do sr. Roberto Machado 58 

(Instituto Rio Carioca) a respeito do PSA, ressaltando que nem todos os projetos receberão pagamento por 59 

serviços ambientais. O sr. Licius Freire (FIPERJ) sugeriu que sejam consideradas as empresas de extensão no 60 

trabalho do programa, poupando tempo e recursos. O sr. Matheus Cremonese (PREA/MG) explicou sobre o 61 

papel da diretoria em relação ao tema, ressaltando que a discussão deve ser feita na Câmara Técnica, antes de 62 

qualquer resposta da Diretoria. Perguntou também sobre o funcionamento nos próximos editais, em relação à 63 



qual programa seria prioridade na escolha dos municípios. Após comentário do sr. Roberto Machado (Instituto 64 

Rio Carioca) e da sra. Lívia Soalheiro (SEAS) ressaltando que as dúvidas deles ainda estão presentes, a sra. 65 

Marie Ikemoto (INEA) fez um comentário sobre o histórico de discussão e análises no GT Mananciais, 66 

comentando também sobre o que foi falado até agora na Câmara Técnica. A sra. Lívia Soalheiro (SEAS) voltou 67 

às dúvidas que colocou, perguntando sobre a funcionalidade da integração. O sr. Eduardo Araújo (IGAM) 68 

comentou sobre o histórico das discussões no Comitê e sobre os programas, sugerindo mais clareza na 69 

apresentação dos projetos, para que haja um melhor entendimento dos tema a serem discutidos. O sr. Luiz 70 

Roberto Barretti (ABES/SP) ressaltou que o programa Mananciais não se limita ao PSA. O sr. André Marques 71 

(AGEVAP) disse que o tema foi muito discutido no GT Mananciais, explicou como chegaram ao valor e ao 72 

entendimento da aceleração do programa, devido ao tempo previsto. Falou também sobre o projeto inicial de 73 

execução, sobre o foco do Comitê em relação aos programas e que a integração se daria apenas para o primeiro 74 

ciclo. O sr. Osman Fernandes (ANA) complementou sobre o que foi falado, ressaltando que os programas têm 75 

muitas similaridades e que a auditoria da ANA já deu o feedback em relação ao tema. Após breve comentário do 76 

sr. Osman Fernandes (ANA) sobre a Escola de Projetos, a sra. Ana Maria Gouvêa (Prefeitura Municipal de 77 

Piquete) disse que estava indecisa com a proposição e, que desta forma, se abstém de votar sobre. O sr. Luiz 78 

Roberto Barretti (ABES/SP) propôs a realização de uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente sobre 79 

este tema. Após comentário do sr. Eduardo Araújo (IGAM), a sra. Lívia Soalheiro (SEAS) perguntou sobre o 80 

saldo dos programas e o sr. André Marques (AGEVAP) esclareceu que são decorrentes de todos os programas 81 

do PSA Hídrico somados. Ela perguntou também sobre a questão da urgência de implementação do programa. 82 

Após comentários do sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) e do sr. Licius Freire (FIPERJ), a sra. Vera 83 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) ressaltou que a integração seria apenas um acréscimo em relação 84 

ao PROTRATAR e, que os municípios não serão obrigados a aceitar a proposta de integração. Após 85 

complemento do sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) sobre o trabalho similar ao PROTRATAR realizado em 86 

São Paulo, disse que necessitam de mais tempo para análise da proposta, que se dará em uma próxima 87 

oportunidade. ENCAMINHAMENTO: Tendo em vista questionamentos realizados pelos seus membros, a 88 

CTC solicitou que sejam apresentadas informações mais detalhadas relativas às dúvidas apresentadas sobre a 89 

proposta de integração piloto entre o PROTRATAR e o Programa Mananciais em reunião Extraordinária 90 

específica.  ITEM 4: Apreciação de Deliberação que dispõe sobre a revisão do Grupo de Trabalho 91 

Regularização de Vazões nas Bacias dos Rios Pomba e Muriaé – GT Vazões Pomba/Muriaé; O sr. Luiz 92 

Roberto Barretti (ABES/SP) passou a palavra ao sr. André Marques (AGEVAP), que explicou o histórico e o 93 

contexto da deliberação. A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) complementou, explicando alguns detalhes e 94 

mudanças no documento. Após comentário do sr. Eduardo Araújo (IGAM) sobre o histórico e discussão do 95 

grupo de trabalho sobre as alterações, o sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) colocou para aprovação do grupo. 96 

Sem manifestações, a deliberação é aprovada e será encaminhada à Plenária. ENCAMINHAMENTO: A 97 

Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a revisão do Grupo de Trabalho Regularização de Vazões nas Bacias dos 98 

Rios Pomba e Muriaé – GT Vazões Pomba/Muriaé foi apreciada pela CTC e será remetida à Plenária do 99 

CEIVAP. ITEM 5: Assuntos Gerais; O sr. Deivid Lucas (FIEMG) mencionou que encaminhou uma proposta 100 

em relação às oficinas de cobrança dos usuários à AGEVAP e sugeriu que fosse marcada uma reunião para 101 

discussão do tema. O sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) relembrou o histórico de discussão, ressaltando a 102 

oportunidade de discutir a agenda. A sra. Marina Assis (AGEVAP) falou sobre as datas mais votadas para a 103 

realização das oficinas, lembrando sobre o final do contrato em dezembro. O sr. Deivid Lucas (FIEMG) pediu 104 

para que, caso não seja marcada a reunião, que a AGEVAP analise a questão e defina roteiros de trabalho. A sra. 105 

Aline Alvarenga (AGEVAP) comentou sobre o que estava combinado anteriormente, em relação à reunião de 106 

alinhamento. O sr. Deivid Lucas (FIEMG) propôs discutir posteriormente o tema com a AGEVAP. A sra. Vera 107 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) mencionou sobre uma carta do CBH MPS perguntando sobre 108 

questões relativas à transposição, participação do referido Comitê nas oficinas. A sra. Aline Alvarenga 109 

(AGEVAP) respondeu, explicando o questionamento e a vaga nas oficinas. A sra. Marina Assis (AGEVAP) 110 

explica sobre quais atores serão convidados a participar das oficinas e que o CBH MPS estaria incluído nessa 111 

relação.  ITEM 6: Encerramento. Não havendo mais nada a tratar, o Coordenador deu por encerrada a 3ª 112 

Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP de 2020, agradecendo a participação de todos. A 113 

presente ata foi lavrada por mim, Harvey Spener, Secretário ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pelo 114 

Coordenador da CTC, Sr. Luiz Roberto Barretti, que presidiu a reunião. 115 

 116 
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 118 

Resende, 31 de agosto de 2020. 119 
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Luiz Roberto Barretti 126 

Coordenador da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP 127 


