
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA 1 

DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE 2 

2017, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ. Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e 3 

dezessete, instalou-se a 2ª Reunião Ordinária do CEIVAP, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, com a 4 

presença dos seguintes membros: Minas Gerais – Eduardo Araújo (IGAM/MG), Evristo Gonçalves Peixoto 5 

(Prefeitura de Pirapetinga), Flávio de Paula (COPASA), Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG), Geraldo Sérgio dos 6 

S. Werneck (Companhia Brasileira de Alumínio), Irineu Cortez Junior (Brasil PCH), João Emídio Lima da Silva 7 

(IAVARP), Matheus Machado Cremonese (PREA), Luiz Tomaz C. C. Pereira (Fundação Banco do Brasil), 8 

Marine Cirino Grossi Reis (IF Sudeste MG – Rio Pomba), Jackson Leandro M. Gonçalves (FUPAC); Rio de 9 

Janeiro – Eliane Barbosa (SEA/RJ), Moema Versiani (INEA/RJ), Licius de Sá Freire (FIPERJ/RJ), Sildecir 10 

Alves Ribeiro (Prefeitura de Itaocara), Jociara M. Pedra Matos (Prefeitura de São João da Barra),  Eduardo 11 

Schlaepfer R. Dantas (CEDAE), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras), Thaís de Assis 12 

Ouverney (AEASUF), Humberto Duarte de Andrade (Light Energia), João Gomes Siqueira (UENF), Eliana 13 

Michelle Paviotti Fischer (AEDB), Luiza Figueiredo Salles (ECOANZOL), Roberto Machado de Oliveira 14 

(Instituto Rio Carioca), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), Vera de Fátima Martins 15 

(ACAMPAR); São Paulo – Wanderley de A. Soares Junior (Sec. Est. de Saneamento), Marcos Martinelli (Sec. 16 

Est. de Agricultura e Abastecimento), Ana Maria de Gouvea (Prefeitura de Piquete), Agenor Micaelli dos 17 

Santos (Prefeitura de Caçapava), Maria Aparecida de O. S. Cabral (CIESP Taubaté), Thiago Eustáchio (Usina 18 

Paulista Lavrinhas de Energia), João Alberto C. de Oliveira (CESP), Laurentino Gonçalves Dias (Fundação 19 

Christiano Rosa), Elias Adriano dos Santos (AJADES), Luiz Roberto Barretti (ABES/SP); dos seguintes 20 

convidados: Marcos Lima (Prefeitura de Descoberto), Letícia de Souza (Prefeitura de Descoberto), Eduardo 21 

Paes (Prefeitura de Cambuci), Luiz Silvério  (Prefeitura de Cambuci), Felippe Hungria (Prefeitura de Palma), 22 

Antônio Paulo Neto (Prefeitura de Areias), Adilson Trindade (Universidade de São Paulo), Marcos da Silva 23 

Faria (Fundação Cristiano Rosa), Fabrício Cesar Gomes (DAEE/CBH-PS), Alexandre Rosa Gomes (Prefeitura 24 

de São João da Barra), Marilda C. Lima da Silva (IAVARP), Ronaldo S. Cruz (CEAVARP), Sergio Adrian de 25 

Souza (Prefeitura de Miracema), Geraldo T. André Neto (Prefeitura de Miracema), Luiz Mário A. Concebida 26 

(FIRJAN/CBH-BPSI), Paulo Henrique S. (Prefeitura de Areias), Gilberto Martins Esteves (Prefeitura de São 27 

José do Rio Preto), Eluá N. Torres de Andrade (Secretaria do Meio Ambiente), Guilherme Silva Guedes 28 

(Secretaria do Meio Ambiente), Ana Lúcia B. (Prefeitura de São Luiz do Paraitinga), Aldefran Lacerda de 29 

Matos (Conselho de Administração da AGEVAP), Nilson Alves da Silva (Prefeitura de São Luís do Paraitinga), 30 

Maxwel de Lima (Prefeitura de Pirapetinga);  para tratar da seguinte pauta: 1 – Abertura da Sessão; 2 – 31 

Apresentação da Ordem do Dia; 3 – Comunicados; e 4 – Aprovação das atas das últimas reuniões; 5 – 32 

Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Agenda Anual de Atividades do CEIVAP para 2018; 6 33 

– Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Ajuda de Custo da Diretoria do CEIVAP; 7 – 34 

Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Ajuda de Custo da Sociedade Civil e representação em 35 

outros fóruns; 8 – Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a revisão do Grupo de 36 

Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG; 9 – Eleição e Posse dos membros do Grupo de 37 

Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG; 10 – Indicação dos representantes do CEIVAP no Fórum 38 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – FNCBH e no Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 39 

Hidrográficas – FFCBH; e 11 – Assuntos Gerais. Conferido o quórum, o Vice-Presidente do CEIVAP, Sr. 40 

Matheus Machado Cremonese, abriu a 2ª Reunião Ordinária da CTC de 2017, agradecendo a presença de todos 41 

e passando para a discussão do primeiro item da pauta. ITEM 1: Abertura da Sessão – O Sr. Matheus 42 

Machado Cremonese (CEIVAP) iniciou se desculpando em nome da Presidente do CEIVAP, Sra. Monica Porto, 43 

que não pôde comparecer por motivos de saúde na família. Em seguida, passou para o próximo item de pauta. 44 

ITEM 2: Apresentação da Ordem do Dia – O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) leu a Ordem do 45 

Dia para os presentes e a Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) sugeriu acrescentar a 46 

discussão sobre a participação dos membros do Comitê no Fórum Mundial da Água no item 10 da pauta da 47 

reunião. ITEM 3: Comunicados - o Vice-Presidente do CEIVAP perguntou se um dos membros teria algum 48 

comunicado e, não havendo manifestações, passou para o próximo assunto. ITEM 4: Aprovação das atas das 49 

últimas reuniões – o Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) colocou as atas em votação e todas foram 50 

aprovadas sem manifestações. ITEM 5: Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Agenda 51 

Anual de Atividades do CEIVAP para 2018 - o Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) disse que, em 52 

reunião com a diretoria do CEIVAP, ficou decidido que a quantidade de Reuniões Ordinárias passou de duas 53 

para três por ano devido do volume de discussões e a fim de diminuir a quantidade de itens por pauta, sendo em 54 

abril, agosto e novembro. A Sra. Ana Maria de Gouvêa (Prefeitura de Piquete) se manifestou dizendo que 55 

prefere que continuem sendo duas reuniões por ano, visto que 2018 é ano eleitoral. O Sr. Matheus Machado 56 

Cremonese (CEIVAP) disse que nada impede que seja retirada a terceira reunião e sugeriu colocar em votação a 57 

manutenção de duas reuniões por ano, uma em abril e outra em novembro e, se necessário, agendar uma 58 

extraordinária. A reunião da CTC passou de março para fevereiro. ITEM 6: Aprovação da Deliberação 59 

CEIVAP que dispõe sobre a Ajuda de Custo da Diretoria do CEIVAP - O Sr. Matheus Machado 60 

Cremonese (CEIVAP) falou que os valores foram reduzidos e ajustados tendo em vista a crise econômica - 61 

financeira que o Comitê pode enfrentar e de acordo com solicitação da ANA realizada através de ofício para que 62 



o comitê acatasse os valores descritos em Decreto Federal. Entre as alterações houve limitação no valor do 63 

transporte, tendo em vista que anteriormente não havia limite máximo e no primeiro semestre de 2017 houve 64 

alguns reembolsos com valores elevados. Foi apresentada a Deliberação ajustada de acordo com Decreto 65 

Federal nº 5992, de 19 de dezembro de 2006, e foi colocada votação. Não havendo manifestações, a deliberação 66 

foi aprovada. ITEM 7: Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a Ajuda de Custo da 67 

Sociedade Civil e representação em outros fóruns - O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) frisou 68 

que não houve alteração nesses valores, mas sim no texto da deliberação por conta do descumprimento de 69 

alguns itens muito importantes, como o relatório de viagem, por parte dos beneficiados. O Sr. Roberto Machado 70 

(Instituto Rio Carioca) pediu que explicassem melhor os valores da tabela. A Sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) 71 

explicou que a tabela é referente à quando um representante do comitê é indicado para representa-lo em eventos 72 

e que nenhum valor foi alterado visando acatar as recomendações segundo o ofício enviado pela ANA. Ela 73 

explicou que a única alteração foi a limitação do doas valores do táxi, que passou a ser o valor máximo de 74 

quarenta e cinco reais por dia. O Sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) reivindicou que as ajudas de custo 75 

não aumentaram desde 2009, mas os preços do pedágio e da gasolina sim e que a ajuda não cobre nem a viagem 76 

até a sede do CEIVAP. Ele sugeriu como encaminhamento que a AGEVAP faça o estudo dessa defasagem e 77 

passe para os membros na próxima reunião do Comitê ou para a diretoria. O Sr. Luiz Roberto Barretti 78 

(ABES/SP) falou que somente as ONGs são contempladas pelas ajudas de custo e que as instituições de ensino 79 

e as organizações especializadas já enviaram uma solicitação pedindo que a ajuda de custo seja estendida para 80 

todos os representantes da Sociedade Civil, pois muitos representantes estão custeando as viagens com seus 81 

próprios recursos. O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) respondeu que a ajuda é destinada às ONGs 82 

por questão de regimento e para incluir as demais instituições é preciso alterar o texto do regimento, fazer 83 

análise política e estudar os valores, visto que vão aumentar os gastos. O Sr. Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG) 84 

sugeriu usar os mesmos critérios que são aplicados em outros comitês de bacias federais, pois todos seguem a 85 

tabela estipulada pela ANA e que é a mesma apresentada para as diretorias, assim, facilita a gestão da AGEVAP 86 

no controle da prestação de contas e a ajuda de custo não fica tão restrita para a sociedade civil. A Sra. Vera 87 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) propôs que o CEIVAP custeie a hospedagem da Sociedade Civil 88 

e que a locação do espaço para a reunião seja fechada incluindo a estadia dos mesmos. A Sra. Ana Maria 89 

Gouvêa (Prefeitura de Piquete) recomendou que a proposta de mudança no regimento seja enviada à Câmara 90 

Técnica e que na próxima plenária, em abril, esse assunto seja item de pauta da reunião. A Sra. Aline Alvarenga 91 

(AGEVAP) disse que o texto da deliberação vai ser mantido, mas as regras podem ser atualizadas, em termo de 92 

entrega de relatório de viagem e comprovante de embarque, e depois fazer a nova deliberação com base no 93 

estudo. O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) disse que a plenária aprova a deliberação como está 94 

apresentada e com o adendo que vai ser discutido em abril. A Sra. Ana Maria Gouvêa (Prefeitura de Piquete) 95 

falou que é preciso exigir das instituições uma declaração de que estão pagando ou não seus representantes para 96 

participarem das reuniões. A Sra. Aline Alvarenga (AGEVAP) respondeu que já existe, hoje, na solicitação da 97 

ajuda de custo um item em que o membro declara que não recebe recursos de outra fonte. A representante da 98 

AGEVAP respondeu ao questionamento do Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) informando que a diretoria 99 

recebeu o pedido e já encaminhou para o jurídico que está analisando a questão do regimento interno. O Sr. 100 

André Marques (AGEVAP) disse que a Agência vai fazer o estudo de custo baseado nas duas metodologias 101 

utilizadas na Deliberação. ENCAMINHAMENTO: A deliberação do item 7 foi aprovada até abril, quando a 102 

AGEVAP vai apresentar estudo relativo à ajuda de custo para a Sociedade Civil na próxima reunião Plenária. 103 

ITEM 8: Aprovação da Deliberação CEIVAP que dispõe sobre a revisão do Grupo de Acompanhamento 104 

do Contrato de Gestão – GACG - O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) indicou, em nome da 105 

diretoria, três nomes para compor o grupo, são eles: Deivid Lucas de Oliveira (FIEMG), Lívia Soalheiro (INEA) 106 

e Wanderley Soares (DAEE). Ele explicou que os nomes ainda estavam em aberto e que o critério escolhido foi 107 

conhecimento e atuação na área técnica por ser um grupo de poucas discussões, e deu a oportunidades para 108 

manifestações e candidaturas. Não havendo pronunciamentos contrários, a deliberação foi aprovada. ITEM 9: 109 

Eleição e Posse dos membros do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão – GACG – os novos 110 

membros foram eleitos e empossados. ITEM 10: Indicação dos representantes do CEIVAP no Fórum 111 

Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas – FNCBH e no Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 112 

Hidrográficas – FFCBH – O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) explicou que o Comitê possui duas 113 

vagas no FNCBH e sugeriu, em nome da diretoria, que seja um titular e um suplente tendo em vista os gastos 114 

elevados com deslocamentos e ajudas de custos. A Sra. Eliane Barbosa (SEA/RJ) sugeriu que haja um rodízio 115 

entre os participantes e que seja exigido algum comprovante de que as pessoas indicadas realmente atuam nos 116 

comitês de bacia. O Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) propôs que fossem eleitos um titular e um suplente 117 

com mandato de dois anos e, após esse período, talvez seja possível escolher dois titulares. O Sr. Matheus 118 

Machado Cremonese (CEIVAP) sugeriu que quando houver votação, o titular e o suplente compareçam à 119 

reunião a fim de não perder o voto e nas demais reuniões somente um dos representantes participa. A Sra. Vera 120 

Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) foi eleita titular e o Sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) 121 

foi eleito suplente do FNCBH. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!) indicou o Sr. 122 

Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) para ser titular do FFCBH. Não havendo nenhuma outra candidatura 123 

nem manifestações contrárias, os membros foram eleitos e empossados. A Sra. Vera Lúcia Teixeira pediu para 124 

discutir sobre como será a representação do CEIVAP no Fórum Mundial da Água, em março de 2018, na cidade 125 



de Brasília. O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) respondeu que a AGEVAP está analisando a 126 

quantidade de membros que poderão participar e fazendo o levantamento de custos. O Sr. Eduardo Dantas 127 

(CEIVAP) disse que na última reunião da diretoria foi acordado que alguns membros serão custeados para 128 

participar do evento e que a AGEVAP está estudando quanto vai gastar por estado. Ele comentou ainda que a 129 

diretoria representará o comitê e que será aberto espaço para que outros membros também participem. ITEM 130 

11: Assuntos Gerais – À pedido do Sr. Celso Bandeira (UFJF), o Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) 131 

anunciou o 3º Simpósio de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul, que acontecerá de 27 a 29 de agosto de 132 

2018 em Juiz de Fora. O Sr. Eduardo Araújo (IGAM) comentou que o Sr. Celso Bandeira solicitou a ajuda do 133 

CEIVAP na divulgação do evento. O Sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) falou que foi colocado no 134 

Plano de Aplicação Plurianual (PAP) que uma parte dos recursos seria destinada para o desenvolvimento 135 

tecnológico em benefício dos recursos hídricos e o Instituto Rio Carioca tem parceria com uma empresa do Rio 136 

Grande Sul com desenvolvimento de filtros de tecnologia nacional para tratamento de água e sugeriu que em 137 

uma próxima reunião plenária do CEIVAP houvesse espaço para apresentação dessa tecnologia que está 138 

crescendo no Brasil. O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) disse que é importante o CEIVAP abrir 139 

espaço para essas propostas e para manter contato entre a empresa e a AGEVAP a fim de viabilizar encontros 140 

como o Encontro Brasil x França e Brasil x Alemanha. A Sra. Eliane Barbosa (SEA/RJ) propôs que hajam 141 

reuniões extraordinárias ao longo do ano para discutir assuntos técnicos. A Sra. Ana Maria Gouvêa (Prefeitura 142 

de Piquete) comentou que não é contra esse tipo de reunião, mas acha que é competência da Câmara Técnica. 143 

Ela aproveitou sua fala e pediu que a Diretoria comentasse sobre o processo do JETON da Sra. Maria Aparecida 144 

Vargas. O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) respondeu que existe recursos no PAP e é importante 145 

que seja utilizado em eventos técnico-científicos. Ele solicitou que o Sr. André Marques (AGEVAP) 146 

respondesse aos questionamentos sobre os processos. O Sr. Roberto Machado (Instituto Rio Carioca) disse que a 147 

proposta é levar o assunto para a Câmara Técnica Consultiva e, quando relevante, seguir para a plenária. O Sr. 148 

André Marques (AGEVAP) respondeu aos questionamentos dizendo que aprovada através de Resolução e 149 

referendado na Assembleia Geral da AGEVAP o pagamento de Jeton aos seus Conselheiros que foi pago até 150 

2013 quando a ANA solicitou a suspensão dos pagamentos e a devolução dos valores já pagos. A solicitação foi 151 

prontamente atendida pela AGEVAP. Foi gerado um impasse, pois o pagamento foi aprovado em plenária da 152 

Assembleia Geral da AGEVAP e, ao mesmo tempo, discutiu-se como ia levar essa dívida de 140 mil reais para 153 

cada instituição associada. Ele propôs, na ocasião, que a AGEVAP buscaria alternativas para pagamento da 154 

dívida e foi realizado um acordo com a ANA. Quarenta mil reais já foram pagos, até o momento, com recurso 155 

advindo de um trabalho prestado pela AGEVAP, sendo o primeiro realizado através de consultoria à Nova 156 

Dutra. Um outro projeto está sendo desenvolvido com a finalidade de pagar o valor restante. Depois disso, não 157 

houve mais pagamentos. O Sr. André Marques (AGEVAP) continuou explicando sobre o segundo processo e 158 

disse que envolve pessoas físicas e empresas. Mencionou que desde que o processo foi iniciado, em 2013 a 159 

AGEVAP tem passado todas as informações solicitadas pelo Ministério Público. Lembrou que foi solicitado ao 160 

CEIVAP e AGEVAP tomassem algumas decisões, que foram prontamente atendidas e que permanece o sigilo 161 

das informações.  O caso está sendo julgado e a AGEVAP participa apenas quando solicitado algum documento 162 

pelo Ministério Público e não cabe a AGEVAP decidir nem julgar o caso.  A Sra. Ana Maria Gouvêa (Prefeitura 163 

de Piquete) pediu que os membros sejam informados do que está acontecendo. O Sr. André Marques 164 

(AGEVAP) disse que atualmente tudo o que a AGEVAP faz está tudo no site da Agência e dos Comitês e que 165 

ele preza transparência, por isso não tem essa preocupação. Complementou dizendo que os problemas que 166 

existiam anteriormente estão sendo contornados. Finalizou informando que quanto ao JETON foi acertado com 167 

a ANA e o pagamento está em andamento e em relação ao outro processo ele corre com restrição de 168 

informações pela Justiça Federal.  O Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) disse que a diretoria preferiu 169 

não se manifestar a respeito do processo, pois o documento pedia restrição de divulgação de informações. Não 170 

havendo mais nada a tratar, o Sr. Matheus Machado Cremonese (CEIVAP) deu por encerrada a 2ª Reunião 171 

Ordinária do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP, agradecendo a 172 

participação de todos. A presente ata foi lavrada por mim, Gabrielle de Castro, Secretária ad hoc, e, depois de 173 

aprovada, foi assinada pelo Vice-Presidente do CEIVAP, Sr. Matheus Machado Cremonese e pelo Secretário do 174 

CEIVAP, Sr. Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas.  175 

 176 

Resende, 23 de novembro de 2017. 177 
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Matheus Machado Cremonese 180 

Vice-Presidente do CEIVAP 181 
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Eduardo Schlaepfer Ribeiro Dantas 185 

Secretário do CEIVAP 186 
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