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

DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MARÇO DE 2019, 2 

NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ. Aos vinte sete dias do mês de março de dois mil e dezenove, 3 

instalou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – 4 

CEIVAP, na sede da AGEVAP, em Resende/RJ, com a presença dos seguintes membros: União – Victor 5 

Paulo A. Valente da Silva (ICMBio); Minas Gerais – Heitor Soares Moreira (IGAM/MG), Leticia de Souza 6 

Alves Arrichette (Prefeitura Municipal de Descoberto), Maria Aparecida Muruci Monteiro (DEMSUR), 7 

Marcelo Roberto R. de Carvalho (Furnas Centrais Elétricas), Claudio Luis Dias Amaral (Agro Indústria Reserva 8 

das Gerais), Luiza Ferreira Camargos Cunha (Carangola Energia), Matheus Machado Cremonese (PREA), 9 

Celso Bandeira de Melo Ribeiro (UFJF); Rio de Janeiro – Lívia Soalheiro e Romano (SEA/RJ), Renata Bley da 10 

S. de Oliveira (SEAS/RJ), Lícius de Sá Freire (FIPERJ/RJ), Moema Versiani(INEA/RJ),Marie Ikemoto 11 

(INEA/RJ), Simone P. Faria de Azevedo Sá(Prefeitura Municipal de Barra do Piraí), Wagner Coutinho de Assis 12 

(Prefeitura Municipal de São José de Ubá), Luis Fernando Duarte Aquino (Prefeitura Municipal de São João da 13 

Barra), Eduardo Schlaepfer R. Dantas (CEDAE), Thiago Guedes de Freitas (Águas das Agulhas Negras), Abílio 14 

Souza Faia (FIRJAN), Antônio Carlos Simões (CSN), Zenilson do Amaral Coutinho (ASFLUCAN), Humberto 15 

Duarte de Andrade (Light Energia), João Gomes Siqueira (UENF), Luiza Figueiredo Salles (ECOANZOL), 16 

Roberto Machado de Oliveira (Instituto Rio Carioca), Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida!), 17 

Vera de Fátima Martins (ACAMPAR),Markus Stephan W. Budzynkz, Vera de Fátima Martins (ACAMPAR); 18 

São Paulo – Mônica Porto (Sec. Est. de Saneamento), Wanderley de A. Soares Junior (Sec. Est. de 19 

Saneamento), Marcos Martinelli (Sec. Est. de Agricultura e Abastecimento), Ana Maria de Gouvêa (Prefeitura 20 

Municipal de Piquete), Agenor Micaelli dos Santos (Prefeitura Municipal de Caçapava), Ricardo Rodrigues 21 

Jacob (SABESP), Maria Aparecida de O. S. Cabral (CIESP Taubaté), Camila Reggiani da Silva (CIESP 22 

Jacareí), Jussiara A.  Fernandes de Toledo (Heineken),Marcos André Sobral Escada (REVAP), Renato Traballi 23 

Veneziani (Sin. Rural de São José dos Campos), Thiago Eustáchio Antonino (Usina Paulista Lavrinhas de 24 

Energia), Laurentino Gonçalves Dias(Fundação Christiano Rosa),Marcos da Silva Faria (Rotary Clube de 25 

Piquete), Elias Adriano dos Santos (AJADES), Teresa Cristina Brazil de Paiva (EEL/USP), Luiz Roberto 26 

Barretti (ABES/SP); dos seguintes convidados: Paulo Diniz (ONS), Ana Carolina Clemente (Heineken), Maria 27 

Elizabeth G. Silva (Secretaria do Meio Ambiente), Manoel Franklin Rodrigues (Prefeitura Dona Euzébia), 28 

Helvécio Rodrigues F. Filho (Prefeitura Municipal de Descoberto), Ronaldo Peixoto (DEMSUR), Raphael Dias 29 

G. de Oliveira, Jessica Jean Faria (DAEE), Wilson G Acacio (Comitê Preto e Paraibuna), Debora Santana 30 

(Prefácio), Ana Luiza Puri (Prefácio), Priscila Ap. Pereira da Gama (Prefeitura Barra do Piraí/RJ), Bruno J. 31 

Valente (Prefeitura Municipal de São José de Ubá/RJ), Mayná C. Morais (CEDAE), Luciane de Garcia, André 32 

Marques (AGEVAP), Maria Alice Correa Gomes (AGEVAP), Daiane Alves dos Santos (AGEVAP), Raissa 33 

Galdino (Prefácio), Julio Cesar da S. Ferreira (AGEVAP), Marina de Assis (AGEVAP), Raissa Cortês 34 

(AGEVAP), Mylenna Monte Mór (AGEVAP), Harvey Stanley Spener Netto (AGEVAP), Luciano Souza Junior 35 

(AGEVAP), João Eduardo Oliveira (AGEVAP); para tratar da seguinte pauta: 1 – Abertura da Sessão; 2 – 36 

Apresentação da Ordem do Dia; 3 – Comunicados; 4 – Aprovação das atas das últimas reuniões; 5 – 37 

Apresentação da ONS “ Análise Hidrológica e Hidráulica no rio Paraíba do Sul em 2018 e perspectivas para 38 

2019”; 6 – Apresentação ações CEIVAP e suas instâncias no biênio 2017/2019; 7 – Eleição e Posse da nova 39 

Diretoria Colegiada do CEIVAP(biênio 2019/2021); e 8 – Assuntos Gerais. ITEM 1: Abertura da Sessão – A 40 

Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) deu início a 1ª Reunião Ordinária do CEIVAP. ITEM 2: 41 

Apresentação da Ordem do Dia – A Ordem do Dia foi lida e a Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) 42 

seguiu para o próximo item. ITEM 3: Comunicados – A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) 43 

parabenizou a AGEVAP pelo segundo ano consecutivo de nota 10 de cumprimento total de todos os itens no 44 

Contrato de Gestão e mencionou que naquele dia a AGEVAP estava recebendo a visita da auditoria da ANA e 45 

do IGAM. ITEM 4: Aprovação das atas das últimas reuniões: O Sr. Eduardo Dantas (CEDAE) mencionou 46 

que as atas das reuniões a serem aprovadas precisavam de algumas correções. Mencionou que já havia feito as 47 

alterações nas atas que estavam em tela e leu os trechos a serem alterados para os presentes na reunião.  Após a 48 

leitura as atas foram aprovadas. ITEM 5: Apresentação da ONS “Análise Hidrológica e Hidráulica no rio 49 

Paraíba do Sul em 2018 e perspectivas para 2019” - O Sr. Paulo Diniz (ONS) iniciou sua apresentação, 50 

mostrando as condições hidrológicas observadas no ano passado, explicando também a função e como funciona 51 

essa análise. Explicou que no início deste ano houve um abastecimento extremamente abaixo da média relativo 52 

ao volume de chuva esperado. Mencionou sobre o gráfico que mostra a comparação dos anos de 2017/2018 com 53 

o ano de 2014, considerado pior ano histórico. Continuou explicando sobre como funciona meteorologicamente 54 

o sistema de chuvas durante o ano e sobre a curva de segurança dos reservatórios além das operações que estão 55 

sendo feitas para manter os reservatórios funcionando de forma devida. Fez um breve resumo das operações 56 

realizadas nos reservatórios e da situação atual dos mesmos. Mencionou em especial ao reservatório de Funil, 57 

ressaltando a importância para todo o abastecimento da bacia. No último slide da apresentação relacionou a 58 

curva de segurança para operação normal do rio Paraíba do Sul usando de referência o pior histórico e depois 59 

encerrou a apresentação agradecendo a atenção de todos. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) 60 

agradeceu ao Sr. Paulo Diniz (ONS) pela apresentação e não havendo perguntas sobre a mesma o item foi 61 

encerrado. ITEM 6: Apresentação ações CEIVAP e suas instâncias no biênio 2017/2019 – A Sra. Monica 62 

Porto (Sec. Est. de Saneamento) disse que o item seria iniciado com um vídeo em que apresenta resumidamente 63 



as realizações do comitê durante o último ano. Ao encerrar o vídeo a Sra. Monica Porto (Sec. Est. de 64 

Saneamento) mencionou sobre as ações, avanços e realizações durante o biênio 2017/2019. Pediu, assim, qu 65 

fossem iniciadas breves apresentações sobre as ações e expectativas dos grupos de trabalho e das câmeras 66 

técnicas do Comitê. O primeiro a apresentar foi o Sr. Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) que falou sobre a  CTC, 67 

os assuntos tratados e a situação atual das propostas, recomendações e análises. Posteriormente, tendo em vista 68 

impossibilidade de participação do coordenador do GTAI, o Sr.  Luiz Roberto Barretti (ABES/SP) falou, 69 

também, sobre o referido Grupo, informando o que foi feito pelo GTAI, ressaltando em especial seus objetivos e 70 

resultados. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) pediu para o Sr. Matheus Cremonese (PREA) para 71 

comentar brevemente sobre a Comissão Especial Permanente de Articulação do CEIVAP e Comitê Guandu. O 72 

Sr. Matheus Cremonese (PREA) iniciou expondo um pouco os desafios enfrentados em um primeiro momento 73 

relativos à articulação, mas disse que houve um progresso nas discussões. Mencionou também houve troca de 74 

Diretoria no Comitê Guandu e sobre a importância da integração entre os comitês e proposição de ações 75 

conjuntas. Ao término da fala do Sr. Matheus Cremonese (PREA) foi solicitado pela Presidente do CEIVAP que 76 

o Sr. Eduardo Araújo (IGAM) fale sobre o GTEAMC. O Sr. Eduardo Araújo (IGAM) falou sobre a criação do 77 

grupo, apresentou as competências do mesmo e mencionou sobre o status do Programa de Educação Ambiental 78 

explicando sobre a elaboração do Programa. Ao término a Presidente do comitê pediu para que o Sr. Humberto 79 

Duarte (Light Energia) fizesse o relato sobre o GTAOH. O Sr. Humberto Duarte (Light Energia) comentou 80 

sobre as reuniões realizadas e os pontos discutidos pelo grupo dando destaque ao acompanhamento da evolução 81 

da condição de armazenamento da Bacia. Posteriormente o Sr. Renato Veneziani (Sin. Rural de São José dos 82 

Campos) falou sobre o GTRI, mencionando os motivos da reativação do grupo de trabalho e os próximos 83 

assuntos a serem discutidos no Grupo de Trabalho. Logo em seguida a Sra. Raissa Cortes (AGEVAP) falou 84 

sobre o GT Plano, comentando sobre o motivo da criação do GT além das atividades que estão sendo realizadas 85 

e os próximos produtos a serem aprovados. A Sra. Lívia Soalheiro (SEA/RJ) apresentou as realizações da 86 

Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão dando destaque às notas obtidas na avaliação das metas do 87 

Contrato de Gestão. A Sra. Teresa Paiva (EEL/USP) fez um resumo do que está sendo realizado no GT 88 

Macrófitas. Mencionou sobre o trabalho realizado pela empresa contratada para macrófitas, ressaltando as ações 89 

futuras que podem ser realizadas para manutenção posterior. Após, a Sra. Marie Ikemoto (INEA/RJ apresentou 90 

as realizações e resultados do GT Mananciais, mencionando sobre os oito projetos contratados para o PSA 91 

Hídrico. Explicou, também, sobre o processo de trabalho de restauração e preservação dos mananciais além dos 92 

próximos passos do GT. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) parabenizou a construção das ações 93 

coletivas realizadas pela Câmara Técnica, Comissões, Grupos de Trabalho e de Acompanhamento. Aproveitou 94 

para abrir a palavra a quem tivesse dúvidas ou comentários. O Sr. Wagner de Assis (PM de São José de Ubá) 95 

mencionou sobre o projeto de educação ambiental demonstrando interesse em participar dos trabalhos 96 

realizados pelo Grupo de Trabalho. O Sr. Claudio Amaral (Agroindústria Reserva das Gerais) comentou que 97 

alguns projetos foram elaborados graças a recursos provenientes dos comitês. Mencionou sobre a importância 98 

dos comitês estaduais auxiliarem os pequenos municípios nos projetos de tratamento de esgoto. O Sr. João 99 

Gomes (UENF) parabenizou ao Grupo de Avaliação do Contrato de Gestão, GT Macrófitas e ao GTAOH pelo 100 

importante trabalho realizado na sua região de atuação. O Sr. Elias Adriano dos Santos (AJADES) comentou 101 

sobre a apresentação do ONS reiterando a preocupação existente com os reservatórios e ressaltando que não 102 

deve ser ignorada a questão das águas subterrâneas. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento)  agradeceu 103 

aos Prefeitos presentes na reunião. A Sra. Ana Maria Gouvêa (PM de Piquete) que parabenizou atual diretoria 104 

que em sua visão foi a melhor gestão do Comitê, parabenizando também à AGEVAP. Mencionou sobre sua 105 

preocupação com relação ao estado do sistema de esgotamento sanitário brasileiro, e disse que deixaria dois 106 

questionamentos:  de como a diretoria conseguiu tão boa relação com os órgãos gestores e com o novo governo, 107 

e sobre a relação dos recursos captados e como foram reinvestidos. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de 108 

Saneamento) disse que a excelência do trabalho da AGEVAP é fundamental na qualidade do comitê. Com 109 

relação ao investimento que foi muito positivo e conseguiram cumprir todas as metas estabelecidas. O Sr. André 110 

Marques (AGEVAP) complementou parabenizando aos colaboradores da AGEVAP pelo trabalho feito. Disse 111 

que o desembolso realizado é um trabalho conjunto entre AGEVAP e CEIVAP. Mencionou sobre a meta do ano 112 

que é de 70% e que no ano anterior conseguiram desembolsar 117% por terem incluído o PROTRATAR nas 113 

ações do Comitê. Lembrou que nos últimos três anos têm conseguido alcançar a meta de desembolso e sobre a 114 

dificuldade de desembolsar recursos públicos. Finalizou mencionando sobre a importância da continuidade do 115 

PROTRATAR. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) disse que em resposta a um 116 

questionamento feito Sra. Ana Maria Gouvêa (PM de Piquete) que foi esclarecido que os projetos continuarão 117 

sem cortes, porém terão metas de desembolso. Sobre o Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, 118 

informou que foi definida a programação do próximo ENCOB e o CEIVAP participará de mesa de debates 119 

através da apresentação de um projeto do Comitê. ITEM 7: Eleição e Posse da nova Diretoria Colegiada do 120 

CEIVAP (biênio 2019/2021) - A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) iniciou o item informando sobre 121 

o procedimento adotado no CEIVAP com o rodizio realizado entre os estados entre do Rio de Janeiro, Minas 122 

Gerais e São Paulo na Diretoria do Comitê. Lembrou que na próxima gestão a presidência do Comitê deveria ser 123 

assumida pelo estado de Minas Gerais, com o estado do Rio de Janeiro na vice-presidência e o estado de São 124 

Paulo na secretaria. Mencionou que tendo em vista os acontecimentos que fragilizaram o estado de Minas 125 

Gerais foi solicitado pelo mesmo que fosse trocada a vaga na presidência com o estado do Rio de Janeiro, que 126 



seria a próximo a assumir a presidência. Continuou falando que o estado do Rio de Janeiro aceitou a troca para 127 

assumir a presidência do Comitê e Minas Gerais ficaria com a vice-presidência. O representante do IGAM, Sr. 128 

Heitor Moreira, explicou a situação em que se se encontrava o estado de Minas Gerais por conta dos dois 129 

rompimentos de barragens nos últimos dois anos. A Sra. Renata Bley da S. de Oliveira (SEAS/RJ) assumiu a 130 

palavra agradecendo a oportunidade de poder se colocar como candidata a presidência do comitê. A Sra. Monica 131 

Porto (Sec. Est. de Saneamento) disse que o Estado de São Paulo manteria sua vaga na secretaria do Comitê, 132 

conforme já previsto. Após a explanação sobre o ocorrido a Sra. Monica Porto mencionou que a diretoria seria 133 

composta pela Sra. Renata Bley da S. de Oliveira, representando o Rio de Janeiro, pelo Sr. Matheus Machado 134 

Cremonese, representando o estado de Minas Gerais e pelo Sr. Ricardo Rodrigues Jacob (SABESP), como 135 

representante do estado de São Paulo. A Sra. Ana Maria Gouvêa (PM de Piquete) pediu a palavra para 136 

mencionar que a troca dos cargos entre os estados e seus respectivos representantes, devem ser discutidos em  137 

Plenária, e não entre estados. A Sra. Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) disse que houve 138 

discussão dentro do Estado do Rio de Janeiro sobre a indicação da Sra. Sra. Renata Bley da S. de Oliveira e foi 139 

entendido que ela seria a melhor opção. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) disse que após conversa 140 

entre os estados foi entendido que o Sr. Ricardo Rodrigues Jacob (SABESP) seria melhor opção para 141 

representação na diretoria. O Sr.  Renato Veneziani (Sindicato Rural de São José dos Campos) mencionou que 142 

no âmbito do segmento usuários do Estado de São Paulo foi discutido e entendido como melhor opção do 143 

recente membro da SABESP. A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) apresentou suas escusas pela não 144 

convocação geral para ser discutida e apresentada a questão. O Sr. Ricardo Jacob (SABESP) se apresentou e 145 

disse que estava a disposição do Comitê.  A Sra. Monica Porto (Sec. Est. de Saneamento) abriu a votação para a 146 

nova diretoria, que eleita de forma unanime pelos membros presentes, por aclamação. A Sra. Monica Porto 147 

(Sec. Est. de Saneamento) agradeceu pela oportunidade e pelo ótimo trabalho desenvolvido por seus colegas de 148 

Diretoria. O Sr. Eduardo Dantas (CEDAE) fez seus agradecimentos e mencionou que se coloca à disposição a 149 

nova diretoria. O Sr. Matheus Cremonese (PREA) realizou seus agradecimentos. Após os agradecimentos, a 150 

nova Diretoria se apresenta. A Sra. Renata Bley da S. de Oliveira (SEAS/RJ) agradeceu aos membros do 151 

Comitê pela oportunidade de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Comitê. O Sr. Roberto Machado 152 

(Instituto Rio Carioca) mencionou sobre os acontecimentos no estado de Minas Gerais e mencionou a 153 

importância de maior participação do CEIVAP no acompanhamento para prevenção de novos acontecimentos. 154 

O Wilson G Acacio (Comitê Preto e Paraibuna) pediu a palavra e parabenizou a nova diretoria. O Sr. Eduardo 155 

Araújo (IGAM) agradeceu a compreensão de todos sobre a atual situação do estado de Minas Gerais e 156 

parabenizou a nova Diretoria. A Sra. Mayná Coutinho (CEDAE) também desejou uma boa gestão a nova 157 

diretoria ITEM 8: Assuntos Gerais – Em Assuntos Gerais foi exibido aos membros presentes um teaser 158 

relativo ao documentário produzido pela AGEVAP para mostrar os desafios enfrentados na crise hídrica e como 159 

ela foi mitigada.  Não havendo mais assunto a tratar, a Presidente do CEIVAP agradeceu a participação e o 160 

trabalho de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do CEIVAP de 2019. A presente ata foi lavrada por mim, 161 

João Eduardo Oliveira, Secretário ad hoc, e, depois de aprovada, foi assinada pela Sra. Monica Porto (biênio 162 

2017/2019) e pela Sra. Sra. Renata Bley da Silveira de Oliveira (biênio 2019/2021), que presidiram a reunião.    163 

 164 

    165 

 166 

Resende, 27 de março de 2019. 167 
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