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 ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 1 
ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 2 
PARAÍBA DO SUL - AGEVAP, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE JANEIRO DO 3 
ANO DE 2016, NA SEDE DA AGEVAP, EM RESENDE/RJ. Aos vinte e sete dias do mês 4 
de janeiro de 2016, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração 5 
(CA) da AGEVAP, realizada em conjunto com a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 6 
(CF) da AGEVAP, com a presença dos Conselheiros: Jaime Teixeira Azulay, Alexandre 7 
Vinícius Vieira da Rosa, Evandro Rodrigues de Britto, Juarez de Magalhães e Lúcio 8 
Henrique Bandeira e dos seguintes convidados: André Luis de Paula Marques (Diretor-9 
Presidente - AGEVAP), Giovana Cândido Chagas (Gerente Administrativa - AGEVAP), 10 
Rejane Monteiro da Silva Pedra (Gerente Financeira – AGEVAP), Sandro Rosa Corrêa 11 
(Conselho Fiscal – AGEVAP), Sinval Ferreira da Silva (Conselho Fiscal – AGEVAP), 12 
Maurício Fernandes de Oliveira (Conselho Fiscal – AGEVAP), Fernanda Chaves de 13 
Carvalho (Assessoria Jurídica – AGEVAP), Sebastião Carlos Gama Filho (Assessoria 14 
Contábil – AGEVAP), Roselane Rodrigues (Assessoria Contábil – AGEVAP), Alice Sena 15 
Brandão (Auditoria Independente – AGEVAP). Às 10 horas, o Presidente do CA – Jaime 16 
Teixeira Azulay, agradeceu a presença de todos e deu inicio à reunião. A reunião teve a 17 
seguinte Ordem do dia: 1. Aprovação da Pauta. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. 18 
2.1. Ata da 4.ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração – 17 de dezembro 19 
de 2015. 3. Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2015, que 20 
contém: 3.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 3.2. 21 
Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 3.3. Relatório de 22 
Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. 3.4. Relatório de Gestão – 23 
Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto/Paraibuna PS1. 3.5. 24 
Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM N.º 002/2014 – CBH Pomba e 25 
Muriaé - PS2. 3.6. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – 26 
CBH Rios Preto/Paraibuna PS1. 3.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM N.º 27 
434101040114 – CBH Pomba e Muriaé PS2. 3.8. Relatório do Contrato BDMGxFHIDRO – 28 
Exercício 2015. 3.9. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 3.10. Demonstrativos 29 
Contábeis. 4. Aprovação da revisão do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP. 5. 30 
Autorização para abertura de Processo Seletivo. 6. Reajuste salarial dos empregados da 31 
AGEVAP e impacto econômico financeiro. 7. Assuntos Gerais. 1. Aprovação da Pauta. O 32 
presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay questionou os conselheiros e demais presentes 33 
sobre a aprovação da pauta da reunião, sendo solicitado pelo Diretor Presidente da 34 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques a inclusão como item de pauta da autorização 35 
para abertura de convocatório para contratação de prestação de serviços de auditoria, 36 
uma vez que o contrato vigente encerra-se juntamente com a finalização dos serviços de 37 
prestação de contas de 2015. Em votação, foi aprovado pelos conselheiros a inclusão 38 
deste item de pauta. Após a inclusão deste item de pauta, a Ordem do Dia passou a ser a 39 
seguinte: 1. Aprovação da Pauta. 2. Autorização para contratação dos serviços de 40 
auditoria independente. 3. Aprovação da ata da reunião anterior. 3.1. Ata da 4.ª Reunião 41 
Extraordinária do Conselho de Administração – 17 de dezembro de 2015. 4. Aprovação 42 
da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2015, que contém: 4.1. Relatório de 43 
Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. 4.2. Relatório de Gestão – 44 
Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. 4.3. Relatório de Gestão – Contrato 45 
AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. 4.4. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão 46 
AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto/Paraibuna PS1. 4.5. Relatório de Gestão 47 
– Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM N.º 002/2014 – CBH Pomba e Muriaé - PS2. 4.6. 48 
Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – CBH Rios 49 
Preto/Paraibuna PS1. 4.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM N.º 50 
434101040114 – CBH Pomba e Muriaé PS2. 4.8. Relatório do Contrato BDMGxFHIDRO – 51 
Exercício 2015. 4.9. Relatório – Outras fontes (Recursos Próprios). 4.10. Demonstrativos 52 
Contábeis. 5. Aprovação da revisão do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP. 6. 53 
Autorização para abertura de Processo Seletivo. 7. Reajuste salarial dos empregados da 54 
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AGEVAP e impacto econômico-financeiro. 8. Assuntos Gerais. 2. Autorização para 55 
contratação de auditoria independente. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis 56 
de Paula Marques informou aos conselheiros que o contrato com a empresa de auditoria 57 
independente prevê a realização dos serviços até a finalização das prestação de contas 58 
do exercício de 2015. Em votação, foi aprovado pelo conselho a abertura dos 59 
procedimentos para contratação dos serviços de auditoria independente para a AGEVAP. 60 
3. Aprovação da ata da reunião anterior. 3.1. Ata da 4.ª Reunião Extraordinária do 61 
Conselho de Administração de 17 de dezembro de 2015. O Conselheiro Evandro 62 
Rodrigues de Britto, questionou se está registrado na ata, as solicitações relativas a 63 
elaboração do resumo do caso Jeton, o relatório de participação da AGEVAP no ENCOB 64 
e da elaboração da minuta do termo aditivo ao contrato de gestão AGEVAP-ANA para 65 
inclusão e previsão de pagamento de jeton. O Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay 66 
informou que vai agendar reunião na ANA para conversar sobre o jeton. O Conselheiro 67 
Evandro Rodrigues de Britto sugeriu agendar reunião na ANA e posteriormente no INEA 68 
para tratar do assunto. Considerando a complexidade do assunto, o mesmo será discutido 69 
em outra oportunidade. Em votação, a ata foi aprovada pelo conselheiros presentes. 4. 70 
Aprovação da Prestação de Contas da AGEVAP do Exercício de 2015. O Conselheiro 71 
Evandro Rodrigues de Britto, informo que recebeu os relatórios e fez a leitura deles. 72 
Solicitou esclarecimentos sobre o gasto previsto ser de 52% do valor disponível no ano. 73 
Foi informado pelo Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que 74 
será apresentado ao Conselho, a situação de cada relatório de execução dos contratos de 75 
gestão, relativo às notas e evolução das notas de cada contrato de gestão ano a ano e 76 
posteriormente apresentar a prestação de contas da AGEVAP. Informou que no dia 23 de 77 
fevereiro será realizada reunião na ANA para avaliação do Contrato de Gestão. O 78 
Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay recomendou que a AGEVAP faça uma 79 
intervenção para sensibilização da importância da avaliação dos comitês de bacia no final 80 
do ano. O Diretor Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que 81 
foi realizada uma oficina de planejamento estratégico em conjunto com a diretoria dos 82 
comitês, com a participação de um mediador para avaliação do desempenho da AGEVAP 83 
perante os comitês. Desta oficina, foi gerado um relatório com o resultado final, com os 84 
encaminhamentos e ações para melhorar a relação da AGEVAP com os Comitês. O 85 
membro do CF - Maurício Fernandes de Oliveira informou que vem realizando um 86 
trabalho no comitê sobre a importância da avaliação dos membros do comitê. O Diretor 87 
Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos presentes os 88 
relatórios de gestão, o processo evolutivo das notas e as principais ações realizadas pela 89 
agência no ano de 2015. Encaminhamento – enviar aos membros do Conselho de 90 
Administração, o relatório da oficina de planejamento estratégico realizada com os 91 
comitês. 4.1. Relatório de Gestão – Contrato AGEVAP–ANA CEIVAP n.º 14/2004. O 92 
Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que a nota do 93 
Contrato de Gestão AGEVAP-ANA diminuiu em função do Plano de Bacia não estar 94 
finalizado, apresentando em seguida a evolução das notas do Contrato de Gestão. O 95 
Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto informou que é importante a agência 96 
acompanhar a evolução das notas do Contrato de Gestão. O Diretor-Presidente da 97 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que o índice de desembolso (Indicador 98 
3b) está baixo, pois os projetos que são contratados via caixa, interferem na nota pois 99 
muitos projetos são selecionados e cancelados, uma vez que os municípios não 100 
conseguem licitar e executar os projetos adequadamente. O Conselheiro Alexandre 101 
Vinícius Vieira da Rosa reforçou que muitos tomadores não têm condições de apresentar 102 
bons projetos para a CAIXA e que a missão da AGEVAP é apoiar esses municípios a 103 
elaborarem bons projetos. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto solicitou 104 
informações sobre os êxitos obtidos após a visita à Alemanha. O Diretor-Presidente da 105 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que está em reunião direta com os 106 
alemães, para desenvolvimento de projetos. Informou que participou de reunião no dia 26 107 
de janeiro e que o segundo passo é a criação de um modelo de projeto piloto para 108 
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captação de recursos para AGEVAP. Comunicou aos conselheiros que há projetos em 109 
andamento sendo eles: Projeto de tratamento de esgoto em conjunto com o Rio Rural, o 110 
CBH Rio dois Rios e o CEIVAP e o Projeto Barracão dos Mendes. 4.2. Relatório de 111 
Gestão – Contrato AGEVAP–INEA CBHs n.º 001/2010. O Diretor Presidente da 112 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou a nota do Contrato de Gestão n.º 113 
001/2010 – INEA CBH’s Fluminenses, informando que a nota final foi 9,8 (nove vírgula 114 
oito), sendo considerada como conceito ótimo. O Diretor Presidente da AGEVAP – André 115 
Luis de Paula Marques informou que houve mudança na estrutura da AGEVAP, com a 116 
designação de profissionais para serem gestores dos Contratos de Gestão. 4.3. Relatório 117 
de Gestão – Contrato AGEVAP–INEA Guandu n.º 003/2010. O Diretor-Presidente da 118 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou a nota do Contrato de Gestão n.º 119 
003/2010 – INEA Guandu, informando que a nota final foi 9,9 (nove vírgula nove), sendo 120 
considerada como conceito ótimo. O Presidente do CA - Jaime Teixeira Azulay solicitou 121 
que o Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresente na 122 
plenária dos Comitês, o resultado da avaliação dos contratos de gestão, para que estes 123 
tenham conhecimento das notas e das avaliações dos Contratos de Gestão. 4.4. 124 
Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios 125 
Preto/Paraibuna PS1 e 4.5. Relatório de Gestão – Contrato de Gestão AGEVAP-126 
IGAM N.º 002/2014 – CBH Pomba e Muriaé - PS2. O Diretor-Presidente da AGEVAP – 127 
André Luis de Paula Marques apresentou o relatório relativo aos Contratos de Gestão 128 
AGEVAP-IGAM n.º 001/2014 – CBH Rios Preto/Paraibuna PS1 e Contrato de Gestão 129 
AGEVAP-IGAM n.º 002/2014 – CBH Rios Pomba e Muriaé PS2 informando que os 130 
recursos repassados à AGEVAP ainda estão baixos, não sendo possível desenvolver 131 
muitas ações relativas aos Contratos de Gestão. Informou que no ano de 2015 não houve 132 
avaliação dos indicadores dos Contratos de Gestão e que os recursos utilizados para 133 
funcionamento das UD’s são os recursos dos convênios. O Diretor-Presidente da 134 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que falta elaborar o Plano de 135 
Aplicação Plurianual - PAP dos Comitês, para desenvolverem os projetos e ações 136 
previstas nos Planos de Trabalho. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto solicitou 137 
esclarecimentos sobre os recursos financeiros que já estão disponibilizados nos Contratos 138 
de Gestão, sendo informado pelo Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paulo 139 
Marques que desses recursos repassados, 7,5% (sete e meio por cento) são destinados 140 
para o custeio da Agência. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto solicitou 141 
informações sobre as considerações finais nos relatórios, no que tange aos valores 142 
citados no texto, que cita a aplicação de cerca de 38 milhões de reais, oriundos de 143 
recursos da cobrança federal, para Minas Gerais, o que representa, aproximadamente, 144 
31% do montante aplicado em toda a Bacia do Rio Paraíba do Sul, sendo informado pelo 145 
Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paulo Marques que o Comitê Federal – 146 
CEIVAP também investe recursos da cobrança federal no Estado de Minas Gerais. 4.6. 147 
Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM n.º 434101040814 – CBH Rios 148 
Preto/Paraibuna PS1 e 4.7. Relatório de Gestão – Convênio AGEVAP-IGAM N.º 149 
434101040114 – CBH Pomba e Muriaé PS2. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André 150 
Luis de Paula Marques iniciou a apresentação do relatório relativo aos Convênios com o 151 
IGAM/SEMAD, informando que os recursos repassados à AGEVAP são destinados para 152 
as atividades dos Comitês. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Britto solicitou 153 
informações sobre o aditivo de prazo dos convênios, sendo informado pelo Diretor-154 
Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques que os termos aditivos serão 155 
enviados à AGEVAP e já estão assinados. O membro do CF – Sinval Ferreira da Silva 156 
ofereceu apoio à AGEVAP, caso necessite de contatos com o IGAM. O Presidente do CA 157 
– Jaime Teixeira Azulay informou que no dia 30 de janeiro encerrará o Contrato do INEA 158 
com a FADUC relativo ao CBH Baía de Ilha Grande e solicitou que a AGEVAP adote os 159 
procedimentos para alterar o Estatuto Social, mudando a área de atuação da AGEVAP 160 
para atender a diversos Comitês de Bacia. 4.8. Relatório do Contrato BDMGxFHIDRO – 161 
Exercício 2015. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques 162 
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informou que o contrato encontra-se encerrado, faltando apenas um posicionamento do 163 
BDMG para devolução de recursos relativos ao saldo remanescente e que a prestação de 164 
contas encontra-se finalizada e aprovada. 4.9. Relatório – Outras fontes (Recursos 165 
Próprios). O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou 166 
as informações do relatório de outras fontes da AGEVAP, informando que está incluído o 167 
projeto com a CCR Nova Dutra e a realização do Seminário Impactos da Crise Hídrica 168 
realizado na AGEVAP, este realizado com patrocínio da Caixa. Em votação, os 169 
conselheiros aprovaram os relatórios da AGEVAP, após as indagações e esclarecimentos 170 
de dúvidas. 4.10. Demonstrativos Contábeis. A Gerente financeira da AGEVAP – 171 
Rejane Monteiro da Silva Pedra apresentou o relatório das demonstrações financeiras da 172 
AGEVAP, sendo informado que a apresentação será dividida entre as receitas e as 173 
despesas, em função dos valores repassados à AGEVAP através dos Contratos de 174 
Gestão (ANA-CEIVAP, INEA-CBHs, INEA Guandu, IGAM-PS1, IGAM-PS2), Convênios 175 
(SEMAD-PS1 e SEMAD-PS2) e Outras Fontes, bem como os valores desembolsados dos 176 
respectivos Contratos de Gestão e Convênios. Os conselheiros solicitaram detalhar os 177 
valores dos recursos comprometidos visando dar maior transparência à AGEVAP, em 178 
função do saldo financeiro existente em conta. Em votação, a prestação de contas do 179 
exercício 2015 da AGEVAP foi aprovada pelos conselheiros presentes. O Diretor-180 
Presidente da AGEVAP – André Luís de Paula Marques informou que a partir de 2016, a 181 
folha de pagamento dos empregados da AGEVAP, será realizada por rateio, em função 182 
das atividades desempenhadas pelos empregados da Sede, pois há funcionários que 183 
exercem atividades específicas por Contrato de Gestão e outros que executam atividades 184 
meio, atendendo à todos os Contratos de Gestão. Os Conselheiros – CA e CF, solicitaram 185 
à AGEVAP esclarecimentos relativos aos projetos do CEIVAP no que tange a divulgação 186 
dos projetos que estão sendo desenvolvidos, sendo informado que no site da AGEVAP e 187 
do CEIVAP há informações de todos os projetos desenvolvidos pela AGEVAP por 188 
Contrato de Gestão. Os Conselheiros sugeriram dar maior divulgação dos projetos 189 
desenvolvidos pela AGEVAP, para a Assembleia Geral e membros dos Comitês. 5. 190 
Aprovação da revisão do Plano de Cargos e Salários da AGEVAP. O Diretor-191 
Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos conselheiros, a 192 
necessidade de revisar o Plano de Cargos e Salários – PCS aprovado em 2015 para 193 
incluir no mesmo a descrição das atividades para contratação de empregado com 194 
formação na área de comunicação, pois o documento foi aprovado sem a inclusão do 195 
perfil do referido profissional. O objetivo é criar um cargo de Especialista Administrativo na 196 
área de comunicação. O Conselheiro Evandro Rodrigues de Brito questionou se 197 
futuramente vai especificar os cargos e áreas de acordo com a formação específica, em 198 
especial na área de Recursos Hídricos, sendo informado que há essa previsão. O Diretor-199 
Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula Marques informou que os funcionários a 200 
serem contratados para a Escola de Projetos, para apoio aos municípios, serão 201 
contratados especificamente para elaboração de projetos, conforme acordado com o 202 
CEIVAP e a auditoria da Agência Nacional de Águas - ANA. Está previsto ainda a 203 
contratação de estagiários para apoio à Escola de Projetos. O Conselheiro Evandro 204 
Rodrigues de Brito ofereceu apoio à equipe no planejamento e elaboração dos projetos, 205 
pois tem experiência na área. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de Paula 206 
Marques informou que vai convidar especialistas para dar cursos em elaboração de 207 
projetos e na área de saneamento. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de 208 
Paula Marques informou aos conselheiros sobre os procedimentos iniciais para a 209 
implantação do Plano de Cargos e Salários – PCS. Informou que o primeiro procedimento 210 
seria através da avaliação, por salário e/ou tempo de casa. A sugestão seria iniciar o 211 
enquadramento (chamado de marco zero), no intuito que classificar todos os empregados 212 
nos cargos de Especialista Administrativo e Especialista em Recursos Hídricos, uma vez 213 
que ainda há empregados de nível médio, no cargo de assistente, com salários bem 214 
inferiores aos dos especialistas e a partir deste enquadramento iniciar os procedimentos 215 
para o enquadramento a partir das avaliações, pois estas podem iniciar em até um ano. A 216 
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proposta é iniciar o enquadramento a partir do mês de março/2016. O Conselheiro 217 
Alexandre Vinícius Vieira da Rosa, informou que aplicar a avaliação a partir da data de 218 
admissão do empregado na AGEVAP, pode demorar pois os empregados foram 219 
admitidos em datas diferentes. Em votação, foi aprovado pelo conselho de Administração 220 
o início dos procedimentos para o primeiro enquadramento funcional e a inclusão das 221 
especificações para contratação de profissional na área de comunicação. 6. Autorização 222 
para abertura de Processo Seletivo. O Diretor-Presidente da AGEVAP – André Luis de 223 
Paula Marques apresentou ao Conselho a solicitação para abertura de Processo Seletivo, 224 
considerando a vacância de alguns cargos, a contratação de empregados para as 225 
Unidades Descentralizadas e formação de cadastro de reservas. Em votação, foi 226 
autorizado pelo CA a abertura do de Processo Seletivo. 7. Reajuste salarial dos 227 
empregados da AGEVAP e impacto econômico financeiro. O Diretor-Presidente da 228 
AGEVAP – André Luis de Paula Marques apresentou aos Conselheiros a documentação 229 
relativa ao reajuste salarial dos empregados da AGEVAP que ocorre todo mês de março. 230 
Informou que foi realizado o impacto econômico-financeiro, informando que há previsão 231 
orçamentária para proceder o reajuste, inclusive nos Termos Aditivos aos Contratos de 232 
Gestão com o INEA, consta essa previsão. Este reajuste salarial prevê o reajuste dos 233 
empregados e estagiários da AGEVAP, sendo informado que o reajuste do vale 234 
alimentação foi aplicado a partir de janeiro/2016. O Conselheiro Evandro Rodrigues de 235 
Britto informou que é favorável a remunerar bem os funcionários, pois garante à agência, 236 
melhor qualidade dos serviços. Em votação, foi aprovado pelo Conselho de Administração 237 
da AGEVAP o reajuste salarial dos empregados em 10,41%, a partir de 1º de março de 238 
2016. 8. Assuntos Gerais. Como assuntos gerais os Conselheiros solicitaram 239 
informações quanto aos encaminhamentos da reunião anterior, sobre o protocolo do 240 
procedimento disciplinar na OAB e solicitaram encaminhar ao CA os documentos 241 
elaborados pela Assessoria Jurídica (resumo do Jeton e Termo Aditivo ao Contrato de 242 
Gestão – AGEVAP-ANA), solicitaram ainda a senha de acesso à sede em dias de 243 
reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CA – Jaime Teixeira Azulay 244 
agradeceu a presença de todos e encerrou a 1ª Reunião Ordinária do Conselho de 245 
Administração da AGEVAP de 2016 às 13 horas e 30 minutos, tendo a presente ata 246 
lavrada por mim, Giovana Cândido Chagas, secretária ad hoc e depois de aprovada, foi 247 
assinada pelo Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP, Sr. Jaime Teixeira 248 
Azulay, que a presidiu. 249 
 250 

 251 
Resende, 27 de janeiro de 2016. 252 

 253 
 254 
 255 

Jaime Teixeira Azulay 256 
Presidente do Conselho de Administração da AGEVAP 257 


