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

DO RIO PARAÍBA DO SUL – CEIVAP, REALIZADA NO DIA DOZE DE NOVEMBRO DE 2019, NA 2 

SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE - RJ. Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, 3 

instalou-se a 2ª 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; – Rio de 5 

Janeiro – Renata Bley da S. de Oliveira (SEAS), Lívia Soalheiro (SEAS), Moema Versiani (INEA), Licius de 6 

Sá Freire (FIPERJ) Marie Ikemoto (INEA), Simone P. Faria de Azevedo Sá (Prefeitura de Barra do Piraí), 7 

Breno Fonseca (Prefeitura de  São José de Ubá), Izabella Lacillo Soares (SAAE), Antônio Carlos Simões 8 

(CSN), Zenilson do Amaral Coutinho (ASFLUCAN), João Gomes Siqueira (UENF), Luiza Figuereido Salles 9 

(ECOANZOL), Roberto Machado (Instituo Rio Carioca), Vera Lúcia Teixeira ( O Nosso Vale! A Nossa Vida). 10 

São Paulo– Wanderley de A. Soares Junior (Sec. de Infr. E Meio Ambiente), Marcos Martinelli (Sec. Est. de 11 

Agrigucultura e Abastecimento), Ricardo Rodrigues Jacob (SABESP), Maria Aparecida de O. S. Cabral (CIESP 12 

Taubaté), Marcos André Sobral Escada (REVAP), Renato Traballi Veneziani (Sind. Rural de São José dos 13 

Campos), Thiago Eustáchio Antonio (Usina Paulista Lavrinhas de Energia), Laurentino Gonçalves Dias 14 

(Fundação Christiano Rosa), Marcos da Silva (Rotary Clube de Piquete), Elias Adriano dos Santos (AJADES), 15 

Teresa Cristina Brazil de Paiva (USP), Luiz Roberto Barretti (ABES-SP). Minas Gerais: Heitor Soares (IGAM), 16 

Eduardo Araujo (IGAM), Elisabeth Barbosa (COPASA), Deivid Lucas (FIEMG), Matheus Machado 17 

Cremonese (PREA), Celso Bandeira (UFJF). Dos seguintes convidados: Giselle Boa Sorte (SEAS), Sergio 18 

Pulice (INPE), Gabriel Macedo Frota (INEA), Humberto Gonçalves (ANA), Sérgio Ayrimoraes (ANA) Tiberio 19 

Pinheiro (ANA), Marcelo Mazzola (ANA), Marcio Araujo (ANA), Marcelo Reis (PM São José de Ubá), Breno 20 

Fonseca (PM São José de Ubá), Priscila Aparecida (PM Barra do Piraí), Osman F. Silva (ANA), Fabricio Cesar 21 

(DAEE), André Marques (AGEVAP), Ricardo Guimarães (PM. Comendador Levy Gasparian), Bruno Evaristo 22 

(PM Areal), Pedro Paulo (EMATER-RJ), José Paulo (UFRJ), Ingrid Delgado (AGEVAP), Igor Luna 23 

(CESAMA), Renato Neves (UFF), Allan de oliveira (IGAM), Carlos Ronei (PROFILL), para tratar da 24 

seguinte pauta. ITEM 1: Abertura da Sessão – A Sra. Renata Bley (SEAS) deu início a reunião agradecendo 25 

a presença de todos e passando a palavra ao Sr. Humberto Gonçalves (ANA) que mencionou sobre os entes 26 

importantes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Disse que os Comitês são o centro desse sistema 27 

e mencionou sobre a crise hídrica ocorrida na bacia do rio Paraíba do Sul. Elogiou a atitude e agilidade que o 28 

CEIVAP demonstrou durante a crise e a forma como conduziram para mitigá-la. Item 2: Apresentação da 29 

ordem do dia – Após a leitura da ordem do dia, seguiram para o próximo item. Item 3: Comunicados – A Sr.ª 30 

Marina Assis (AGEVAP) realizou apresentação sobre o plano de gerenciamento de risco (PGR-PS), 31 

mencionando sobre o conceito, as etapas e procedimentos e o histórico de elaboração do Termo de Referência. 32 

Disse que o Termo de Referência foi analisado pela Câmara Técnica Consultiva e que as considerações da CTC 33 

foram incorporadas ao documento. Falou sobre a proposta de um Grupo de Trabalho para tratar do 34 

acompanhamento da elaboração do Plano de Gerenciamento de Risco e mencionou que o documento final do 35 

PGR-PS será apresentado na CTC e na Plenária. Finalizou apresentando a descrição dos produtos a serem 36 

desenvolvidos durante a elaboração do PGR-PS. Após a apresentação a Sr.ª Renata Bley (SEAS) sugeriu que o 37 

gerenciamento de risco tenha mais da vertente de prevenção. Não havendo objeções relativas à apresen tação do 38 

Termo de Referência passou-se para o próximo comunicado, a respeito da questão das manchas de óleo que 39 

estavam se espelhando sobre o litoral brasileiro.  A Sr.ª Renata Bley (SEAS) fez um breve relato mencionando 40 

que o óleo que estava somente na região Nordeste, já estaria alcançando o Sudeste. Falou sobre como os CBHs 41 

poderiam apoiar nas ações no caso de o óleo efetivamente chegar a todo o Sudeste. Mencionou sobre a 42 

possibilidade de aquisição de EPIs caso haja a necessidade de realização de uma força-tarefa no litoral, para que 43 

evitem que as manchas cheguem à foz dos rios. Não havendo objeções passou-se para o próximo comunicado. 44 

A Sr.ª Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa vida) divulgou informações sobre o VII Encontro Estadual 45 

de Comitês de Bacias Hidrográficas (ECOB) será realizado em Penedo (Itatiaia/RJ). Disse que foi solicitado 46 

apoio ao CEIVAP e mencionou sobre o CEIVAP se incorporar ao evento. Deu continuidade falando sobre as 47 

discussões entre CEIVAP e Comitê Guandu dentro da Comissão Especial Permanente de Articulação CEIVAP 48 

e Comitê Guandu (CEPCG) e sobre a importância da realização de reuniões trimestrais da CEPCG. O Sr. 49 

Matheus Cremonese (PREA) informou que conversou com o Diretor Geral do Comitê Guandu para provocar a 50 

realização da reunião da Comissão. Item 4: aprovação da ata – Não havendo objeções da plenária, a ata foi 51 

aprovada. Item 5: Aprovação de Deliberação CEIVAP que dispõe sobre o Programa de Investimentos em 52 

Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de Mananciais na Bacia do Rio Paraíba do Sul – 53 

A Sr.ª Marie Ikemoto (INEA) realizou apresentação sobre o programa Mananciais, explicando detalhadamente o 54 

que ocorrerá em cada ano subsequente ao início do programa, ressaltando os custos e também que o programa 55 

trabalha com ciclos de 5 anos estipulando o valor de 28, 2 milhões e em um horizonte de 15 anos ou seja 3 56 

ciclos. Disse que o valor estimado é de 80,6 milhões e que existe a ideia de realização de um projeto para cada 57 

CBH Afluente por ciclo. Ao final da apresentação, o Sr. João Gomes (CBH-BPSI) parabenizou a apresentação e 58 

disse que gostaria de compactuar com informações ao projeto. O Sr. José Paulo (CBH-Piabanha) perguntou 59 

sobre capacidade de restauração do programa.  Após a Sr.ª Marie Ikemoto (INEA) sanar as dúvidas existentes,  a 60 

Sr.ª Renata Bley (SEAS) disse que o Mananciais é um programa amadurecido do PSA, e aproveitou para 61 

parabenizar a todos os membros dos grupos de trabalho e da Câmara Técnica pelo trabalho realizado durante o 62 

ano. A Deliberação foi colocada em votação e foi aprovada por unanimidade. Item 6: Aprovação de 63 



Deliberação CEIVAP que dispõe sobre suplementação orçamentária de recursos do PAP 2017/2020 – O 64 

Sr. André Marques (AGEVAP) realizou uma apresentação falando sobre a suplementação orçamentária, 65 

mostrando os projetos e seus respectivos custos, além de mencionar sobre a importância de utilizar o saldo de 66 

recurso arrecadado para a elaboração de projetos. A Sr.ª Livia Soalheiro (INEA) sugeriu que façam um 67 

levantamento sobre o gasto de recursos com EPIs para a limpeza do óleo no litoral do Sudeste e mencionou que 68 

poderia ser incluído dentro de ações emergenciais. O Sr. André Marques (AGEVAP) disse que estão estudando 69 

as opções para utilização desses recursos. A Sr.ª Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) perguntou 70 

se já tem uma noção de qual será o custo de todos esses materiais. A Sr.ª Lívia Soalheiro (INEA) respondeu 71 

dizendo que houve um levantamento feito pelo INEA, e que nesse 1° levantamento estimou-se 3 mil kits de 72 

EPIs para todo o estado, com o valor total estimado R$ 520.000,00. Disse que será realizado um cálculo para 73 

que o CEIVAP proporcional à área de maior preocupação que a foz do rio Paraíba do Sul, e que assim que já 74 

tiverem um valor estipulado vão informar a AGEVAP e a Diretoria do CEIVAP. A Sr.ª Renata Bley (SEAS) 75 

ressaltou mencionando que a forma que o óleo chegou no Sudeste foi bem diferente da região Nordeste 76 

ressaltando que talvez as redes de contenção não irão fazer efeito, mas que irão analisar o caso. O Sr. Zenilson 77 

Coutinho (ASFLUCAN) pediu a palavra e ressaltou que a foz do Paraíba do Sul se perdeu e que esse acidente 78 

também deveria ser considerado dentro do item acidentes ambientais.  A Sr.ª Renata Bley (SEAS) colocou a DN 79 

para a aprovação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Item 7: Aprovação de Deliberação CEIVAP que 80 

dispõe sobre a revisão da Deliberação referente ao apoio aos membros do CEIVAP aprovados no 81 

Mestrado ProfÁgua, no sentido de instituir regras que prevejam a devolução de valores já desembolsados 82 

à conta dos recursos da cobrança, no caso de desistência do mestrando beneficiado –  A Sr.ª Aline 83 

Alvarenga (AGEVAP) apresentou as alterações feitas em relação à Deliberação de 2018, mostrando as 84 

diferenças existentes à Plenária. Ressaltou que a Deliberação já foi passada pela CTC do CEIVAP. O Sr. Heitor 85 

Soares (IGAM) perguntou sobre a questão da desistência sem motivo. O Sr. Matheus Cremonese (PREA) 86 

ressaltou a importância de inserir o artigo sobre a devolução de valores no caso de desistência ou jubilamento. 87 

Após as alterações solicitadas pela Plenária a Deliberação foi aprovada. Item 8. Aprovação de Deliberação 88 

CEIVAP que dispõe sobre a Agenda Anual de 2020 do CEIVAP – A Sr.ª Aline Alvarenga (AGEVAP) 89 

apresentou Agenda Anual de 2020 do CEIVAP. O grupo entrou em discussão sobre a quantidade de reuniões da 90 

CEPCG. O Sr. Matheus Cremonese (PREA) sugeriu que tentem agendar uma reunião para o começo de 91 

dezembro. Ficou definido o agendamento de quatro reuniões da CEPCG nos meses da CTC. A Sr. Renata Bley 92 

(SEAS) colocou a Deliberação para votação e a mesma foi aprovada após alterações. Item 9. Apresentação do 93 

status do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH PS) –  O Sr. 94 

Sérgio Ayrimoraes (ANA) iniciou sua fala mencionando sobre o PIRH PS que nessa nova proposta abordará 95 

todos os CBHs Afluentes e suas principais necessidades, para que não seja apenas um plano pensado para a 96 

calha, mas sim para toda a bacia do rio Paraíba do Sul. Ressaltou que a Agência Nacional de Águas (ANA) está 97 

mantendo um apoio e um contato direto com os Comitês de Bacias e mencionou a presença de diversos 98 

colaboradores da ANA na reunião, ressaltando a importância da revisão do PIRH PS para a referida Agência. 99 

Dando continuação ao item de pauta, o Sr. Carlos Bortoli (PROFFIL) iniciou apresentação sobre o andamento 100 

do plano integrado. Disse que começaram a trabalhar na revisão do Plano em 2018, mencionou sobre os 101 

produtos da Fase 1 que já foram entregues e os próximos produtos a serem aprovados.  Falou sobre a finalização 102 

da Fase 1, a reestruturação da Fase 2 e sobre a Fase 3 que seria a consolidação do PIRH/PS.  Não havendo 103 

observações, e reunião seguiu para o próximo item de pauta. passa para o item. 10.Atualização do status do 104 

Programa PROTRATAR II – O Sr. André Marques (AGEVAP) iniciou apresentação sobre o tema, abordando 105 

quantos projetos foram contemplados e seus respectivos municípios, e em que fase está o programa, além de 106 

explicar as pontuações, mencionando que a AGEVAP está sempre apoiando e ajudando os municípios. Em meio 107 

a sua apresentação sugeriu que insiram a discussão do edital para a próxima plenária. O Sr. João Gomes (CBH-108 

BPSI) disse que gostaria de entender o porquê de alguns CBHs não serem contemplados. A Sr.ª Vera Lucia 109 

Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) disse que o PROTRATAR poderia ser melhor tratado em um próximo 110 

ano. O Sr. André Marques (AGEVAP) falou que existe no projeto um monitoramento depois da obra pronta. 111 

Explicou também que alguns CBHs realmente não tiveram municípios contemplados e que a ideia é melhorar o 112 

edital, porém há a necessidade de verificação de documentos. Disse que é importante que já pensem no novo 113 

edital do Programa. Item 11. Apresentação sobre a execução do PAP em 2019 – O Sr. André Marques 114 

(AGEVAP) mencionou sobre os projetos que estão sendo executados com recursos do Comitê e sobre as metas 115 

para desembolso. Falou sobre a importância dos programas perenes como SIGA, PROTRATAR, Programa 116 

Mananciais, que além de trazerem contribuições para a bacia estão auxiliando na meta de desembolso 12. 117 

Assuntos Gerais: A Sr.ª Vera Lúcia Teixeira (O Nosso Vale! A Nossa Vida) mencionou sobre as possíveis 118 

cheias que estão previstas para 2020 e falou que está marcado para o dia 3 de dezembro reunião do GTAOH que 119 

contará com a presença das defesas civis das cidades da região do Médio Paraíba do Sul. O Sr. Elias dos Santos 120 

(AJADES) disse ser aluno do Mestrado ProfÁgua e mencionou da importância dos membros do CEIVAP 121 

conhecerem mais sobre o Metrado de Recursos Hídricos. Sugeriu que convidem o professor Jefferson que é o 122 

coordenador do curso para maiores explicações sobre o programa de mestrado. Não havendo mais assunto a 123 

tratar, a Presidente do CEIVAP agradeceu a participação de todos e encerrou a 2ª Reunião Ordinária do 124 

CEIVAP de 2019. A presente ata foi lavrada por mim, Luciano Junior, Secretário ad hoc, e, depois de aprovada, 125 



foi assinada pela Sra. Renata Bley Oliveira, que presidiu a reunião e pelo vice presidente, Matheus Machado 126 

Cremonese e pelo secretário do Comitê, Ricardo Rodrigues Jacob. 127 

 128 

                                                                  129 

                     Resende, 12 de novembro de 2019. 130 

 131 

 132 

 133 
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