
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA CONSULTIVA DO COMITÊ DE 1 

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

NO DIA DEZOITO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE, POR VIDEOCONFERÊNCIA, NA 3 

FERRAMENTA GOOGLE MEET. Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte às 13h49, 4 

instalou-se a 4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva (CTC) do CEIVAP, com a presença dos 5 

seguintes membros: São Paulo – José Roberto Schmidt (CETESB), Jorge Sanabria (SABESP); Rio de Janeiro -  6 

Lívia Soalheiro (SEAS), Gisele Boa Sorte (SEAS), Lincoln Barreto (Light Energia), Antônio Carlos Simões 7 

(CSN), João Gomes (UENF), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Roberto Machado (Instituto 8 

Rio Carioca); Minas Gerais – Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG), Matheus Cremonese (PREA); Ausência 9 

Justificada: Luiz Roberto Barretti (ABES). Convidados – Elias Adriano (AJADES), Andreia Pedroso (RHA), 10 

Kássia Regina Bazzo (RHA), Otávio Maruyama (RHA), Raíssa Galdino (Prefácio), André Marques 11 

(AGEVAP), Aline Alvarenga (AGEVAP), Marina Assis (AGEVAP), Júlio César Ferreira (AGEVAP), Maíra 12 

Simões (AGEVAP), Mair Sampaio (AGEVAP), Harvey Spener (AGEVAP). para tratar da seguinte pauta: 1 13 

– Aprovação da ata da reunião anterior; 2 – Apresentação do Produto 7 – Relatório consolidado do 14 

estudo de aprimoramento do mecanismo da cobrança na bacia do Rio Paraíba do Sul; 3 - Apresentação 15 

da Deliberação CEIVAP nº 278, de 02/06/20, aprovada “ad referendum” que dispõe sobre a alteração das 16 

datas das reuniões previstas na Agenda Anual do CEIVAP de 2020; 4 - Apresentação da Deliberação 17 

CEIVAP nº 279, de 23/06/20, aprovada “ad referendum” que dispõe sobre o adiamento da eleição do(a) 18 

representante que ocupará o cargo de presidente do CEIVAP para complementar o mandato 2019/2021; 19 

5 - Apresentação da Deliberação CEIVAP nº 280, de 18/09/20, aprovada “ad referendum” que dispõe 20 

sobre a criação do G.rupo de Trabalho para Acompanhamento da Elaboração do Plano de 21 

Gerenciamento de Risco da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – GTPGR; 6 - Apresentação da 22 

Deliberação CEIVAP nº 281, de 09/10/20, aprovada “ad referendum” que dispõe sobre a celebração do 23 

novo Contrato de Gestão entre a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Pró-Gestão das Águas 24 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP com a anuência do Comitê de Integração da 25 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP; 7 - Apreciação da Deliberação que dispõe sobre 26 

recursos de custeio e investimento do CEIVAP em caráter emergencial; 8 - Apreciação da Deliberação 27 

que dispõe sobre Planejamento Orçamentário Plurianual – PAP do CEIVAP; 9 - Apreciação da 28 

Deliberação que dispõe sobre o Planejamento Orçamentário Anual – POA CEIVAP 2021; 10 - 29 

Apreciação da Deliberação que dispõe sobre o Processo Eleitoral do CEIVAP – Quadriênio 2021/2025; 11 30 

- Apreciação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Agenda / Planejamento Anual de Atividades do 31 

CEIVAP para 2021; 12 - Apreciação da Deliberação que dispõe sobre Programa de gerenciamento e 32 

controle de perdas em Sistemas de Distribuição de Água e detecção automática de vazamentos na rede de 33 

distribuição através do uso de inteligência artificial; 13 - Apreciação da Deliberação que dispõe sobre 34 

apoio ao fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Rio Paraíba do Sul; 14 –– Assuntos 35 

Gerais; e 15 - Encerramento. ITEM 1: Aprovação da ata da reunião anterior; O sr. Deivid Lucas de 36 

Oliveira (FIEMG) inicia a reunião, justificando a ausência do sr. Luiz Roberto Barretti, coordenador da Câmara 37 

Técnica e, posteriormente, apresenta a ordem do dia e a ata da reunião anterior, colocando-a para aprovação do 38 

grupo. Sem considerações, a ata é aprovada. ITEM 2: Apresentação do Produto 7 – Relatório consolidado 39 

do estudo de aprimoramento do mecanismo da cobrança na bacia do Rio Paraíba do Sul; A sra. Kássia 40 

Regina Bazzo (RHA) inicia apresentação relativa aos estudos que visam o aprimoramento da cobrança, falando 41 

sobre as fases do projeto. Posteriormente, fala sobre o objetivo do estudo, passando pelas pontos principais, em 42 

relação à análise da cobrança no Rio Paraíba do Sul e seus mecanismos existentes, trazendo uma proposta de 43 

aperfeiçoamento com oficinas de participação pública e simulações de arrecadação potencial. Após o final da 44 

apresentação, agradece o apoio da AGEVAP durante a realização do trabalho e se coloca à disposição para tirar 45 

dúvidas sobre o produto. O sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) agradece a sra. Kássia Regina Bazzo (RHA) 46 

pela apresentação e a RHA pelo trabalho realizado e a sra. Marina Assis (AGEVAP) comenta sobre a 47 

finalização do trabalho, afirmando que o relatório estará disponível no site do CEIVAP após a reunião. A sra. 48 

Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) parabeniza a todos os envolvidos na realização do trabalho. 49 

O sr. João Gomes (UENF) parabeniza a apresentação e o trabalho e pergunta sobre quais materiais estarão 50 

disponíveis no site, afirmando que essas informações serão importantes para o desenvolvimento dos comitês 51 

afluentes. A sra. Marina Assis (AGEVAP) afirma que já existem materiais relativos ao tema disponíveis no 52 

SIGA-CEIVAP e, que, assim que for aprovado, o relatório também ficará disponível no site. Após comentário 53 

do sr. Elias Adriano (AJADES) e agradecimentos da sra. Lívia Soalheiro (SEAS) e do sr. Roberto Machado 54 

(Instituto Rio Carioca) à RHA pelo trabalho realizado, o sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) coloca o 55 

relatório para aprovação. Sem objeções, o relatório é aprovado. ITEM 3: Apresentação da Deliberação 56 

CEIVAP nº 278, de 02/06/20, aprovada “ad referendum” que dispõe sobre a alteração das datas das 57 

reuniões previstas na Agenda Anual do CEIVAP de 2020; O sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) passa a 58 

palavra à sra. Aline Alvarenga (AGEVAP), que explica o conteúdo da deliberação nº 278/2020, ressaltando a 59 

questão da pandemia do COVID-19 como a motivação para o documento. A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso 60 

Vale! A Nossa Vida!) sugere uma alteração no artigo primeiro da deliberação e a sra. Aline Alvarenga 61 

(AGEVAP) comenta sobre o que foi questionado e a sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) 62 

sugerindo que o parágrafo único seja transformado em um artigo e a sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) concorda. 63 



ITEM 4: Apresentação da Deliberação CEIVAP nº 279, de 23/06/20, aprovada “ad referendum” que 64 

dispõe sobre o adiamento da eleição do(a) representante que ocupará o cargo de presidente do CEIVAP 65 

para complementar o mandato 2019/2021; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) fala sobre o conteúdo da 66 

deliberação, explicando sobre o porquê de não ter havido a eleição do representante, afirmando que será 67 

realizada na próxima Reunião Plenária no dia 27 de novembro. O sr. João Gomes (UENF) pergunta se não 68 

poderia haver a substituição do representante, desde que seja da mesma instituição, e a sra. Aline Alvarenga 69 

(AGEVAP) explica que isso ocorre devido a uma questão regimental, pois no caso da diretoria, instituição e 70 

representantes são eleitos, sendo assim, não poderia ocorrer a mudança automática. ITEM 5: Apresentação da 71 

Deliberação CEIVAP nº 280, de 18/09/20, aprovada “ad referendum” que dispõe sobre a criação do 72 

Grupo de Trabalho para Acompanhamento da Elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco da Bacia 73 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – GTPGR; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) fala sobre a criação do 74 

Grupo de Trabalho, sobre o histórico das discussões sobre o tema e que já houve a primeira reunião do grupo e 75 

o sr. Saulo Aires (ANA) foi eleito o coordenador do grupo, com o sr. João Gomes (UENF) eleito como 76 

coordenador substituto. Comenta também sobre as instituições que estão representadas no grupo. O sr. João 77 

Gomes (UENF) comenta, destacando a importância e a necessidade deste Grupo de Trabalho e falando também 78 

sobre sua indicação como coordenador substituto. ITEM 6: Apresentação da Deliberação CEIVAP nº 281, 79 

de 09/10/20, aprovada “ad referendum” que dispõe sobre a celebração do novo Contrato de Gestão entre 80 

a Agência Nacional de Águas – ANA e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio 81 

Paraíba do Sul – AGEVAP com a anuência do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 82 

Paraíba do Sul – CEIVAP; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) explica o contexto da deliberação, afirmando 83 

que ela surge de uma demanda da Agência Nacional de Águas, para que não seja feito outro termo aditivo, mas 84 

um novo contrato de gestão, com ajustes e atualizações a serem realizadas. O sr. Deivid Lucas de Oliveira 85 

(FIEMG) agradece às explicações da sra. Aline Alvarenga (AGEVAP), ressaltando que as deliberações foram 86 

apresentadas para conhecimento da Câmara Técnica. ITEM 7: Apreciação da Deliberação que dispõe sobre 87 

recursos de custeio e investimento do CEIVAP em caráter emergencial; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) 88 

explica o contexto da deliberação, onde devido aos efeitos da pandemia, a cobrança no ano foi suspensa e, 89 

devido a este fato, o recurso não chegou à entidade delegatária e, por isso, foi utilizado o recurso de 90 

investimento para custeio, de forma emergencial. Ela destaca que, após a normalização das atividades, o recurso 91 

voltará, de forma corrigida, a estar disponível no orçamento de investimentos do Comitê. O sr. André Marques 92 

(AGEVAP) afirma que os boletos da cobrança foram emitidos, porém existe uma possibilidade de 93 

inadimplência, que atrasaria um pouco a devolução dos recursos, porém, eventualmente, o recurso voltará a ser 94 

destinado aos investimentos. O sr. Matheus Cremonese (PREA) afirma que acompanhou diretamente as 95 

discussões no CNRH sobre o tema. O sr. João Gomes (UENF) pergunta se deveria haver algum prazo definido 96 

para a regularização dos repasses da cobrança e a sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) afirma que fará um ajuste na 97 

redação do artigo para que fique explicado que sua validade se dará até quando houver a regularização dos 98 

recursos. O sr. André Marques (AGEVAP) também sugere um alinhamento da deliberação com a nova 99 

resolução da ANA. Após comentário do sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca), o sr. Deivid Lucas de 100 

Oliveira (FIEMG) encaminha a deliberação para aprovação do grupo. Sem manifestações, a deliberação é 101 

aprovada. ITEM 8: Apreciação da Deliberação que dispõe sobre Planejamento Orçamentário Plurianual – 102 

PAP do CEIVAP; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) passa a palavra à sra. Marina Assis (AGEVAP), que 103 

fará uma apresentação conjunta sobre as deliberações que tratam sobre o PAP e sobre o POA do CEIVAP, 104 

respectivamente. A sra. Marina Assis (AGEVAP) inicia a apresentação, fazendo uma contextualização sobre os 105 

temas, falando sobre as premissas e orientações consideradas na redação do PAP, sobre o novo modelo adotado 106 

e seus níveis. Apresenta também uma planilha desenvolvida conforme o manual de padronização do PAP, 107 

elaborado pela ANA, apresentando também a origem dos recursos para elaboração do Plano e falando sobre os 108 

valores designados para cada ação. ITEM 9: Apreciação da Deliberação que dispõe sobre o Planejamento 109 

Orçamentário Anual – POA CEIVAP 2021; A sra. Marina Assis (AGEVAP) explica o POA, sua origem e 110 

como deverá ser elaborado.  Após o final da apresentação, o sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) a agradece, 111 

afirmando que sua explanação facilitou o entendimento sobre o tema. O sr. Roberto Machado (Instituto Rio 112 

Carioca) faz um comentário sobre a apresentação e o sr. João Gomes (UENF) parabeniza a sra. Marina Assis 113 

(AGEVAP), concordando com o sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) sobre o entendimento do tema. O sr. 114 

Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) encaminha as deliberações relativas aos itens 8 e 9 para aprovação do grupo 115 

e são aprovadas, sem questionamentos. ITEM 10: Apreciação da Deliberação que dispõe sobre o Processo 116 

Eleitoral do CEIVAP – Quadriênio 2021/2025; A sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) contextualiza a 117 

deliberação, falando um pouco sobre o contexto atual do processo eleitoral, com a influência da pandemia. 118 

Explica como se dará a composição dos membros da comissão eleitoral, dividida por segmentos, passando 119 

também pelas datas marcadas para o andamento do processo e ressaltando o suporte que será dado pela 120 

AGEVAP neste processo. A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) faz um comentário sobre 121 

o processo eleitoral, sugerindo que o sr. Matheus Cremonese (PREA) continue na presidência por mais 6 meses, 122 

devido à dificuldade gerada pelo atual momento. O sr. João Gomes (UENF) concorda com o adiamento e 123 

pergunta à sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) sobre como será a composição da próxima diretoria. Ela explica 124 

que a presidência ficaria com o estado de Minas Gerais, a vice-presidência com o estado de São Paulo e a 125 

secretaria com o estado do Rio de Janeiro, seguindo o que foi acordado entre os estados. Em relação as 126 



instituições, o representante do poder público ocuparia a presidência, o representante da sociedade civil na vice-127 

presidência e o representante dos usuários ocupando a secretaria, de acordo com o regimento. Após comentário 128 

da sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), o sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) 129 

também sugere que o prazo seja estendido, para que não haja correria durante o processo, considerando também 130 

a questão da pandemia. O documento é aprovado, com a mudança em relação ao prazo. A sra. Aline Alvarenga 131 

(AGEVAP) afirma que fará uma errata na convocatória da Plenária, formando a comissão eleitoral e incluindo 132 

na pauta a prorrogação do mandato. A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) sugere a 133 

formação da Comissão e, posteriormente, a Comissão discuta as questões das datas. A sra. Aline Alvarenga 134 

(AGEVAP) afirma que fará os ajustes posteriormente.  ITEM 11: Apreciação da Deliberação CEIVAP que 135 

dispõe sobre a Agenda / Planejamento Anual de Atividades do CEIVAP para 2021; A sra. Aline Alvarenga 136 

(AGEVAP) contextualiza a deliberação, afirmando que o cumprimento da agenda se tornou meta do novo 137 

Contrato de Gestão. Apresenta a planilha com as datas previstas para as Reuniões Plenárias, da Câmara Técnica 138 

Consultiva, dos Grupos de Trabalho e Comissões e dos encontros estaduais e nacionais dos Comitês de Bacia. A 139 

sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) solicita que sejam marcadas quatro datas para a 140 

Comissão Especial Permanente CEIVAP e Guandu, nos moldes da agenda apresentada na última Plenária de 141 

2019. A sra. Lívia Soalheiro (SEAS) ressalta que, em relação à meta do contrato de gestão, será avaliado se 142 

haverá mais ou menos reuniões em relação ao que estiver previsto na deliberação. A sra. Aline Alvarenga 143 

(AGEVAP) afirma que ajustará a deliberação conforme pedido pela sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A 144 

Nossa Vida!) e aprovado pela Câmara Técnica. O sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) coloca a deliberação 145 

para aprovação e esta é aprovada sem contestações. ITEM 12: Apreciação da Deliberação que dispõe sobre 146 

Programa de gerenciamento e controle de perdas em Sistemas de Distribuição de Água e detecção 147 

automática de vazamentos na rede de distribuição através do uso de inteligência artificial; A sra. Aline 148 

Alvarenga (AGEVAP) passa a palavra à sra. Maíra Simões (AGEVAP), que se apresenta aos membros e inicia 149 

apresentação sobre o Programa de Perdas do CEIVAP, fazendo uma introdução sobre o tema, falando um pouco 150 

sobre o CDTASA, sua criação e seus objetivos. Fala sobre as metas previstas em relação a perdas no 151 

abastecimento de água nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais e sobre dados importantes 152 

que constam no Plano Integrado da COHIDRO para a bacia do rio Paraíba do Sul. Comenta sobre o papel do 153 

CEIVAP, apontando os recursos e metas previstas no PAP em relação à esta questão, indicando a criação do 154 

Programa de Perdas como uma maneira de cumprir esse objetivo, contribuindo para a segurança hídrica, 155 

explicando como seria sua operacionalização. O sr. André Marques (AGEVAP) fala sobre a parceria entre o 156 

CEIVAP e o Parque Tecnológico de São José dos Campos, explicando que foi criado um projeto piloto, que se 157 

dá entre uma parceria entre a FATEC/UNESP e uma empresa privada, e como ele pode influir positivamente na 158 

construção do programa de perdas em cada um dos três estados. O sr. João Gomes (UENF) comenta sobre o que 159 

foi falado pela sra. Maíra Simões (AGEVAP) e pelo sr. André Marques (AGEVAP), parabenizando pela 160 

apresentação e propondo também que o CEIVAP poderia propor índices de redução de perdas, devido à uma 161 

eventual falta de água que poderia ocorrer. O sr. André Marques (AGEVAP) fala sobre dois possíveis modelos 162 

de editais, explicando cada um deles e colocando para discussão do grupo, ressaltando que o CEIVAP poderia 163 

ser precursor nessa ideia. O sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) ressalta que a ideia do projeto é muito 164 

interessante, corroborando a fala do sr. João Gomes (UENF) em relação ao desperdício de água. A sra. Vera 165 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) parabeniza a ideia e afirma ao sr. João Gomes (UENF) que, caso 166 

se chegue à 35% de nível de perda seria ótimo, pois a perda média costuma ser muito superior a esse número, de 167 

acordo com sua experiência no SAEE. O sr. Elias Adriano (AJADES) também parabeniza a iniciativa do 168 

Comitê em relação ao tema, afirmando que é o primeiro passo para a redução de desperdício de recursos 169 

hídricos e financeiros. O sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) fala sobre a experiência em Niterói, 170 

sugerindo a utilização da tecnologia para reduzir as perdas. O sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) coloca o 171 

item para encaminhamento do grupo. Sem manifestações, a deliberação é aprovada. ITEM 13: Apreciação da 172 

Deliberação que dispõe sobre apoio ao fomento de Editais de Pesquisa do CNPQ na Bacia do Rio Paraíba 173 

do Sul; A sra. Maíra Simões (AGEVAP) inicia apresentação sobre a deliberação, falando sobre as atividades de 174 

incentivo à pesquisa, sobre o programa MAI/DAI, explicando como se dá a seleção, seus objetivos, suas área de 175 

atuação, explicando também sobre a questão das bolsas de mestrado e doutorado e como ficaria a questão de 176 

pagamentos e contrapartida do CEIVAP. Após o final da apresentação, o sr. André Marques (AGEVAP) faz um 177 

comentário sobre toda a dinâmica do programa, afirmando que a deliberação trata de dar uma autorização para 178 

que o Comitê possa participar ou apoiar, quando houver a possibilidade, algum projeto, ressaltando a base 179 

científica que um programa como esse traria ao Comitê. A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa 180 

Vida!) parabeniza a ideia e pergunta ao sr. André Marques (AGEVAP) sobre a Escola de Projetos. Ele responde, 181 

falando sobre uma reunião com o sr. Osman em relação ao tema, sugerindo discutir sobre isso em uma próxima 182 

oportunidade na Câmara Técnica. O sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) faz um comentário sobre o 183 

tema, concordando com a ideia e parabenizando os envolvidos. O sr. Elias Adriano (AJADES) parabeniza a 184 

proposta, afirmando que é pouco utilizada a questão do conhecimento técnico em relação a gestão dos recursos 185 

hídricos. A sra. Lívia Soalheiro (SEAS) volta ao assunto da Escola de Projetos, pedindo para que o sr. André 186 

Marques (AGEVAP) faça um breve comentário sobre o tema. O sr. André Marques (AGEVAP) explica o que 187 

foi discutido no primeiro momento, falando o que foi trazido da reunião e que seria colocado em discussão na 188 

Câmara Técnica, em uma próxima oportunidade, afirmando que o sr. Osman poderá vir à próxima reunião para 189 



contribuir nesta discussão. A sra. Lívia Soalheiro (SEAS) agradece o esclarecimento e pede para que seja 190 

colocado como encaminhamento a marcação de uma data para a próxima reunião, no começo de dezembro, para 191 

que seja discutido esse tema. O sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) coloca a deliberação para aprovação do 192 

grupo e ela é aprovada sem contestação.  ITEM 14: Assuntos Gerais; A sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso 193 

Vale! A Nossa Vida!) convida o grupo para participar do ECOB no início de dezembro, explicando como o 194 

encontro será feito e falando sobre os palestrantes e os temas a serem abordados. Fala também sobre a plenária 195 

do Comitê Médio Paraíba, que será realizada no dia 19 de novembro. O sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) 196 

agradece a presença de todos. ITEM 15: Encerramento. Não havendo mais nada a tratar, o Coordenador deu 197 

por encerrada a 4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP de 2020, agradecendo a 198 

participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Harvey Spener, Secretário ad hoc, e, depois de 199 

aprovada, foi assinada pelo Coordenador Substituto da CTC, Sr. Deivid Lucas de Oliveira, que presidiu a 200 

reunião. 201 

 202 

 203 

 204 

 205 

         206 

        Resende, 18 de novembro de 2020.    207 

 208 
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Deivid Lucas de Oliveira 214 

Coordenador Substituto da Câmara Técnica Consultiva do CEIVAP 215 


