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ATA DA 72ª REUNIÃO DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 2 

PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia sete de fevereiro de 2020, às 3 

9h, na Sala da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública de Petrópolis – Estrada União e 4 

Indústria, 10.000 – Itaipava – Petrópolis - RJ, com a presença de cinco membros do Diretório 5 

Colegiado, um membro do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no 6 

final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes 7 

Assumpção (Transportes Única).    8 

 9 

Pauta/Discussão: 10 

1. Aprovação das atas da 71ª Reunião Ordinária e da 16ª Reunião Extraordinária do Diretório 11 

Colegiado. As atas foram aprovadas pelos membros. 12 

2. Apresentação sobre o Monitoramento dos Rios da RH-IV. Inicialmente, Luan, mencionou que 13 

as campanhas de coletas estão em dia, foram realizadas duas campanhas de vazão e um relatório foi 14 

entregue e aprovado, sendo que o segundo com prazo para janeiro, não foi entregue, mas a empresa 15 

foi advertida, tendo o prazo limite para entrega até dia 07 (sete) de fevereiro, caso não envie, a 16 

situação será encaminhado ao setor jurídico para providências. Os resultados preliminares foram 17 

enviados aos membros do Diretório e apresentados durante a reunião.  18 

3. Apresentação sobre a linha de ação: cercamento de nascentes e zonas ripárias localizadas 19 

dentro da FMP do Rio Piabanha. Foi destacado inicialmente que a demanda surgiu em 2019. Os 20 

atores envolvidos no projeto foram: Comitê Piabanha, MPRJ, INEA, AGEVAP e os Municípios de 21 

Areal, Paraíba do Sul, Petrópolis e Três Rios. O projeto tem como objetivo promover a recomposição 22 

florestal da Faixa Marginal de Proteção do rio Piabanha. Os pontos dizem respeito a isolamento das 23 

áreas, regeneração florestal e proteção dos recursos hídricos. Em relação à estrutura básica, seria 24 

inicialmente a contratação do estudo de concepção, projeto básico e projeto executivo, para analisar 25 

tecnicamente, a fim de ter conhecimento sobre os trabalhos que devem ser realizados nos locais. 26 

Diante da complexidade do tema abordado, foi realizada uma consulta à assessoria jurídica, para 27 

alinhamento dos instrumentos necessários para a execução da ação. No presente momento, espera-se 28 

o retorno do setor jurídico para prosseguimento da ação. Rafaela mencionou que como o projeto foi 29 

uma demanda da Zilda Januzzi (Promotora de Justiça do Ministério Público-RJ), deveria solicitar as 30 

áreas não ocupadas que estão delimitadas, fazer a demarcação física, o cercamento, mas com ordem 31 

do Ministério Público. José Paulo perguntou se já existe uma estimativa de custo. Luan esclareceu 32 

que quando o INEA realizou o memorial descritivo que embasou o projeto de demarcação, ele dividiu 33 

o Piabanha em 5 (cinco) trechos. Caso fique inviável fazer em todo o Rio Piabanha, a sugestão seria 34 

fazer em um trecho. Mas informou que ainda não há uma estimativa, porque está contemplado no 35 
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estudo de concepção. José Paulo destacou que os diretores, poderiam estar articulando com a Zilda, a 36 

fim de dar sequência à fase dois, que seria a demarcação. Raimundo destacou que em sua opinião a 37 

fase dois seria a questão do estudo de concepção, projeto básico e executivo, e destacou a importância 38 

de passar pelo setor jurídico da AGEVAP. Luís destacou que é importante a participação das 39 

Prefeituras. Luan explicou que está previsto o que será necessário solicitar das Prefeituras. Luan 40 

destacou que depois do parecer jurídico, o termo de referencia será elaborado e em seguida a 41 

contratação de uma empresa para realização do projeto. Rafaela solicitou encaminhar o escopo da 42 

ação de recuperação da FMP do rio Piabanha, indicando os trechos do memorial descritivo do INEA e 43 

os territórios dos municípios. Diante disso, os membros concordaram prosseguir com a elaboração do 44 

projeto de cercamento de nascentes e zonas ripárias localizadas dentro da FMP do Rio Piabanha, com 45 

base no escopo apresentado na reunião, realizando contato com os entes envolvidos (Prefeituras, 46 

INEA e MP), em momento oportuno. 47 

4. Apresentação sobre Projetos de Sistemas Alternativos de Esgotamento Sanitário em 48 

andamento e lançamento do novo Edital. Luísa mencionou incialmente, a contratação para Carmo 49 

e Paraíba do Sul, que foram os Municípios contemplados em 2019. Em relação às etapas do projeto, a 50 

primeira foi a seleção e hierarquização dos Municípios e atualmente está no processo de contratação 51 

dos projetos e posteriormente das obras. A seleção foi aberta aos dez Municípios, onde dois foram 52 

habilitados, quatro não inscritos e quatro inabilitados. Quanto à participação dos Municípios no 53 

acompanhamento da ação, foi celebrado um Acordo de Cooperação com cada prefeitura, e instituído 54 

um grupo de acompanhamento com três funcionários. Sendo exigido que um seja concursado para 55 

acompanhar todas as etapas, disponibilizar os dados e informações à empresa e fiscalizar e aprovar os 56 

produtos elaborados juntos. Sobre o Edital, o Ato Convocatório foi publicado dia 27 de janeiro e 57 

abertura das propostas no dia 5 de março. Em relação à contratação dos projetos, ele é definido como 58 

plano de trabalho. As entregas foram separadas para que um Município não trave o outro, sendo que 59 

Paraíba do Sul fica um mês à frente, por ter sido o primeiro na hierarquização. O escopo foi 60 

estruturado da seguinte forma: estudos topográficos, o diagnóstico, que contempla levantamento de 61 

dados secundários e primários, depois o projeto básico-executivo e estudos ambientais, sendo que ao 62 

final, a empresa deixe o Município com o licenciamento pronto, pois a próxima etapa é a obra. Os 63 

principais produtos, diagnóstico e projeto serão apresentados ao Comitê pela empresa contratada. 64 

Após aprovação final dos projetos básico-executivos, a contratada deverá organizar um evento de 65 

entrega dos documentos para cada uma das prefeituras dos municípios beneficiados. Cada evento 66 

deverá ser realizado no respectivo município e a contratada será responsável pela divulgação, pela 67 

estrutura física do local e pelo fornecimento de coffee break. José Paulo solicitou a divulgação dos 68 

documentos no Google Drive, separando por pasta as ações/projetos. Rafaela destacou que os GTs e 69 

CT deveriam elaborar relatório mensal com as atividades realizadas, o andamento das ações e 70 
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encaminhar ao Diretório. Dando prosseguimento ao assunto, Luísa mencionou que a revista Quatro 71 

Águas fez uma publicação sobre o projeto de esgotamento sanitário. Luís perguntou sobre o 72 

cronograma para finalização do projeto. Luísa esclareceu que o tempo total é de aproximadamente 73 

um ano. Rafaela mencionou que teve uma conversa na Rede Rios, a fim de marcar uma palestra 74 

sobre o saneamento integrado aos outros aspectos da sustentabilidade. Para o relançamento do Edital, 75 

que foi encaminhamento da 71ª Reunião do Diretório, foi adotada uma nova estratégia para que os 76 

Municípios tenham maior tempo para cumprimento das exigências. Diante disso, está em andamento 77 

a mobilização nas prefeituras, levantamento de localidades e apoio em relação as documentações 78 

necessárias. Após esse processo o edital será relançado. Foi destacado que a visita técnica teve início 79 

no dia 06 de fevereiro, em Areal. Sendo que as próximas estão sendo agendadas junto aos 80 

Municípios. A visita consiste na divulgação e mobilização, levantamento das localidades a serem 81 

inscritas pelos municípios, garantir o cumprimento de todos os requisitos e apoiar na questão 82 

documental. Raimundo propôs a busca por alternativas para contemplar municípios que não se 83 

encaixam no formato atual que diz respeito a dispor de áreas públicas para realização do trabalho. 84 

Luísa sugeriu pensar em sistemas individuais, a fim de flexibilizar essa questão. Dessa forma, ficou 85 

como encaminhamento, verificar formas de contemplar os municípios que não conseguirem 86 

apresentar áreas públicas para implantação de Sistema Alternativo de Esgotamento Sanitário. Luísa 87 

citou outros aspectos tratados nas reuniões com os municípios, como: Levantamento dos projetos de 88 

SES finalizados (Edital PROTRATAR CEIVAP III) e Validação e atualização das informações 89 

referentes às captações para abastecimento público (Levantamento da situação das outorgas).   90 

5. Apresentação da proposta de planejamento de ações do Comitê Piabanha para 2020. 91 

Inicialmente, Victor destacou que foram consideradas as ações iniciadas em 2019 que teriam 92 

andamento neste ano e algumas sugestões e encaminhamentos de reuniões. A partir do levantamento 93 

foram identificadas 23 (vinte e três) propostas de ações/atividades mais as atividades administrativas 94 

e da secretaria executiva. Destacou que é necessário pensar no desenvolvimento das ações, como nos 95 

desembolsos e levar em consideração o cumprimento das novas metas de desembolso do contrato de 96 

gestão. Luís mencionou que o Governo aprovou o recolhimento de uma porcentagem do saldo que 97 

restar ao final do ano no FUNDRHI. Diante da situação, terá uma reunião no dia 10 de fevereiro para 98 

que se estabeleça uma melhor estratégia, a fim de não deixar saldo no final do ano. Desse modo, 99 

Victor mencionou que é preciso traçar meios para execução das ações. Victor mostrou aos membros 100 

as etapas de um processo de contração, demonstrando que a tramitação envolve diversos setores. 101 

Sobre as atividades elencadas, algumas estão em andamento, como monitoramento de rios, projetos e 102 

obras SES alternativos (2019), edital de auxílio à pesquisa, que está com as inscrições abertas, o 103 

PROTRATAR como contrapartida para inscrição dos municípios, projetos e obras SES alternativos 104 

(2020), Cercamento de nascentes / margens de rios - FMP do Rio Piabanha, Contratação de produtos 105 
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de publicidade, revisão do Regimento Interno, Plano de Capacitação, que teve a primeira palestra 106 

realizada no dia 4 de fevereiro, o IV Seminário de Saneamento - Drenagem Urbana e Águas Pluviais. 107 

Nesse aspecto do seminário, José Paulo propôs que fossem convidadas instituições que fazem parte 108 

do Comitê e possuem conhecimento técnico para abordar o assunto. Prosseguindo com as ações, 109 

também foi proposto, Financiamento de projetos de Fundações de Apoio na RH-IV, Siga Web 110 

Piabanha, Sistema interativo para divulgação de informações da RH-IV, Seminário sobre 111 

Monitoramento e Enquadramento dos Rios IV, V Encontro de Pesquisadores (Conjunto c/ 112 

PARNASO), Execução do Plano de Comunicação para o Comitê Piabanha, Reformulação do site. 113 

José Paulo sugeriu reorganizar os materiais por assunto para maior visibilidade. Mencionou também 114 

que uma falha do SIGA CEIVAP é não ter informações de quantidade, qualidade e cadastro, 115 

organizados de tal forma que facilmente consiga fazer simulações de qualidade de água. Outras ações 116 

mencionadas: Projeto de Mobilização e Educação Ambiental, proposto pela Patrícia e Julieta na 117 

última reunião do GT Educomunicação, Oficina de Indicadores de Políticas Públicas de Educação 118 

Ambiental, a qual possui programação definida, proposta do local para sediar o evento e data para 119 

realização prevista para o dia 13 de maio. Prosseguindo com as ações: Atualização do PAP que tem 120 

vigência até dezembro deste ano, Levantamento dos usos (irrigação, aquicultura, irrigação) na RH-IV 121 

(Areal, Bonfim, Caxambu, Vieira e Bonsucesso). David sugeriu incluir a localidade de Santa Rita, em 122 

Teresópolis, nesse levantamento dos usos. Plano de Bacia dos afluentes fluminenses e Atividades 123 

administrativas e de secretaria-executiva. Os membros concordaram que a prioridade é a elaboração 124 

do planejamento estratégico. Ficou como encaminhamento, atualizar planilhas do PAP, listar 125 

recursos disponíveis e propostas de ações macro, encaminhar ao Diretório para aprovação do 126 

planejamento das ações para 2020. Sobre as ações propostas, David sugeriu reduzir a lista, e escolher 127 

atividades que de fato podem ser concluídas no ano. Os membros solicitaram o envio da lista de 128 

atividades administrativas e de secretaria-executiva, assim como a lista de procedimentos para 129 

contratação pela AGEVAP para esclarecimento sobre as exigências. Foi destacado que a 130 

Subsecretária de Recursos Hídricos solicitou a todos os Comitês o envio das dificuldades vivenciadas 131 

nos processos. Desse modo, foi acordado encaminhar o ofício para a Subsecretária de Recursos 132 

Hídricos (SEAS) com as propostas elencadas durante a reunião pelos membros. Rafaela propôs que 133 

no ofício fosse destacado que em uma reunião conjunta com os demais comitês do Estado, que o 134 

Comitê Piabanha realize apresentação sobre os itens listados.  Luís sugeriu a contratação de mais dois 135 

especialistas em recursos hídricos para que possam suprir as demandas do Comitê Piabanha. Por isso, 136 

os membros acordaram solicitar informações à Sede sobre as etapas para contratação de pelo menos 137 

nesse momento mais um Especialista em Recursos Hídricos, via Escritório de Projetos, como 138 

também, verificar quantitativo do cadastro de reserva, elencar atribuições e impacto financeiro para 139 

período de três anos. Como também verificar a possibilidade da ampliação do escritório da UD2.  140 



 

5 
 

6. Aprovação do calendário de reuniões do Diretório para 2020.  Inicialmente, foi destacado que a 141 

proposta consiste na realização das reuniões às sextas-feiras que antecedem ao mês de reuniões 142 

Plenárias. Diante disso, as datas foram apresentadas: 1. 72ª - 07/02. 73ª - 27/03. 74ª - 29/05. 75ª - 143 

31/07. 76ª - 25/09. 77ª - 27/11/2020. Raimundo explicou que não estará presente na próxima reunião, 144 

pois estará de férias. Os membros sugeriram modificar a próxima reunião para 20/03. Desse modo, foi 145 

aprovado o calendário de reuniões do Diretório Colegiado para 2020 com as seguintes datas: 1. 72ª - 146 

07/02. 73ª - 20/03. 74ª - 29/05. 75ª - 31/07. 76ª - 25/09. 77ª - 27/11/2020.   147 

7. Lista de demandas/pendências solicitada pela Subsecretaria de Rec. Hídricos (SEAS). Foram 148 

feitas propostas pelos membros para serem encaminhadas, conforme solicitado pela Subsecretaria, 149 

como maior participação do INEA e da Secretaria em reuniões do Comitê Piabanha, sobre os  150 

processos  de outorgas, questionando quais são os entraves no processo, cobrar criação do setor de 151 

licitação e compras na AGEVAP, envolver o Comitê nas discussões e eventos realizados pelo INEA, 152 

principalmente na RH-IV.  153 

8. Apresentação das ações executadas na atual gestão do Diretório Colegiado. Foi informado que 154 

é o mesmo relatório apresentado pela Rafaela em dezembro, mas atualizado com as ações aprovadas.  155 

Informes: 156 

a. Envio de Cartas aos membros sobre as ausências. Foi enviado aos 44 membros (titulares e 157 

suplentes), sendo que 30 confirmaram recebimento e 14 não deram um retorno, mesmo com 158 

solicitação por telefone para que confirmassem o recebimento por e-mail. Desse modo, os membros 159 

solicitaram reenviar e-mail sobre as ausências novamente aos membros que não confirmaram 160 

recebimento.  161 

b. Revisão do Regimento Interno. Foi informado que está em processo de finalização para 162 

apresentação da proposta.  163 

c. Contato com Prefeituras solicitando cópias de Projetos Executivos de Saneamento. O contato 164 

está sendo realizado e os técnicos da UD2 estão realizando visitas às Prefeituras para ampliar e 165 

fortalecer as relações com os municípios, divulgando os projetos do Comitê.  166 

d. Processo Eleitoral CERHI. Foi realizada a inscrição do Comitê Piabanha.  167 

Inclusões Solicitadas: 168 

Projeto de Mobilização e Educação Ambiental. Foi realizado um escopo que foi apresentado em 169 

reunião do GT Educomunicação. No momento os membros do GT estão enviando suas contribuições. 170 

A proposta será apresentada ao Diretório quando a proposta estiver mais elaborada. José Paulo 171 

solicitou o envio do escopo do Projeto de Mobilização e Educação Ambiental para o Diretório 172 

Colegiado, para contribuições. 173 

Oficina de Educação Ambiental.  174 
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Temas para as capacitações (aprovados no GT Educomunicação). Luís sugeriu o envio por e-175 

mail para aprovação e contribuição. Foi informado que a próxima capacitação que será realizada em 176 

março já havia sido aprovada pelo Diretório. Nesse caso, os próximos temas seriam encaminhados 177 

aos membros para aprovação.  178 

Aprovação do logotipo (aprovado no GT Educomunicação). Felipe mencionou que o Comitê 179 

Piabanha é o Comitê com maior engajamento nas redes sociais. Foi realizada uma breve apresentação 180 

sobre os processos e métodos usados para elaboração do novo logo. Desse modo, as propostas de 181 

renovação do logotipo do Comitê foram apresentadas. Os membros deram algumas sugestões de 182 

modificação nos logos propostos, como: tornar mais visível o rio, adicionar o formato das montanhas 183 

existentes na região e colocar cores mais claras. De acordo com as sugestões, as alterações serão 184 

realizadas e enviadas por e-mail.   185 

Apoio ECOB. Os membros aprovaram a solicitação de apoio do FFCBHs para o evento. 186 

Edital de Auxílio à Pesquisa. José Paulo mencionou que não está de acordo com a restrição de 187 

participação de membros do Diretório no Edital. Luís sugeriu que fosse enviado um pedido de 188 

retirada da cláusula que trata sobre o assunto.  189 

Carta PROMANANCIAIS CEIVAP. Foi destacado que a minuta de resposta foi elaborada para 190 

envio. José Paulo sugeriu que as análises dos mapas elaborados pelo David fossem informações 191 

transmitidas sobre áreas detectadas como prioritárias.  192 

Contribuições Edital PROTRATAR. Foi feita solicitação de contribuições para o PROTRATAR 193 

III, onde as mesmas devem ser enviadas até dia 10 de fevereiro. Victor destacou que algumas 194 

considerações foram feitas e enviadas aos membros para contribuição.  195 

 196 

Encaminhamentos: 197 

1. Encaminhar o escopo da ação de recuperação da FMP do rio Piabanha, indicando os trechos do 198 

memorial descritivo do INEA e os territórios dos municípios. 199 

2. Divulgar documentos no Drive, separando por pasta as ações/projetos. 200 

3. Elaborar relatório mensal com as atividades realizadas, o andamento das ações e encaminhar ao 201 

Diretório. 202 

4. Verificar formas de contemplar os municípios que não conseguirem apresentar áreas públicas para 203 

implantação de Sistema Alternativo de Esgotamento Sanitário. 204 

5. Solicitar informações à Sede sobre as etapas para contratação de mais um Especialista em Recursos 205 

Hídricos, via Escritório de Projetos, verificar quantitativo do cadastro de reserva, elencar atribuições e 206 

impacto financeiro para período de três anos.  207 

6. Continuar a elaboração do projeto de cercamento de nascentes e zonas ripárias localizadas dentro da 208 

FMP do Rio Piabanha, com base no escopo apresentado na reunião, realizando contato com os entes 209 

envolvidos (Prefeituras, INEA e MP), em momento oportuno. 210 
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7. Foi aprovado o calendário de reuniões do Diretório Colegiado para 2020: 1. 72ª - 07/02. 73ª - 20/03. 74ª - 211 

29/05. 75ª - 31/07. 76ª - 25/09. 77ª - 27/11/2020. 212 

8. Solicitar novamente posicionamento jurídico sobre a impossibilidade de membros submeterem propostas 213 

ao Edital de Auxílio à Pesquisa (foi dito que o Edital da CBH Baía de Guanabara não apresenta esta 214 

restrição). 215 

9. Encaminhar escopo do Projeto de Mobilização e Educação Ambiental para o Diretório Colegiado, para 216 

contribuições. 217 

10. Reenviar e-mail sobre as ausências novamente aos membros que não confirmaram recebimento. 218 

11. Enviar ao Diretório Colegiado a lista de atividades administrativas e de secretaria-executiva, assim como 219 

a lista de procedimentos para contratação pela AGEVAP. 220 

12. Atualizar planilhas do PAP, listar recursos disponíveis e propostas de ações macro, encaminhar ao 221 

Diretório para aprovação do planejamento das ações para 2020. 222 

13. Encaminhar Ofício para a Subsecretária de Recursos Hídricos (SEAS) com as proposta elencadas 223 

durante a reunião. 224 

 225 

Reunião encerrada às 13 horas e 26 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 226 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 227 

 228 

Petrópolis, 07 de fevereiro de 2020. 229 

 230 

Ata aprovada na 73ª Reunião do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha de 2020, realizada 231 

no formato on-line no dia 06 de abril de 2020, na plataforma de videoconferência, Google Meet. 232 

 233 

         234 

Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção          Luis Eduardo Amorim Ramos 235 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretário-Executivo do Comitê Piabanha 236 

 237 

LISTA DE PRESENÇA - Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes 238 

Única), Luís Eduardo Amorim Ramos (Prefeitura de Paraíba do Sul), Markus Budzynkz 239 

(APEDEMA-RJ), José Paulo Soares (COPPE/UFRJ) e Raimundo Lopes (Prefeitura de Teresópolis). 240 

Membros do Comitê Piabanha: David Miller. Convidados: Victor Montes (AGEVAP), Luísa 241 

Cardoso (AGEVAP), Luan Ferreira (AGEVAP), Felipe Albert (AGEVAP), e Déborah Cunha 242 

(AGEVAP). 243 


