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ATA DA 73ª REUNIÃO DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

nos dias 06 (seis) e 24 (vinte e quatro) de abril de 2020, às 15h, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de cinco membros do Diretório Colegiado, um membro do Comitê 3 

Piabanha e sete convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às 4 

quinze horas, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes 5 

Assumpção (Transportes Única). 6 

Pauta/Discussão:  7 

1. Aprovação da ata da 72ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado: A ata foi aprovada pelos 8 

membros.  9 

2. Apresentação sobre o GT Educomunicação: Patrícia, Coordenadora do GT Educomunicação, 10 

iniciou informando que o GT está seguindo o seu cronograma de atividades e falou sobre a abertura 11 

dos canais de comunicação do Comitê via Youtube e rede social Instagram, assim como, o processo de 12 

aprovação do novo logotipo do Comitê e, a proposta de manutenção das palestras de capacitação 13 

agendadas, por videoconferência. Comunicou sobre o adiamento das Oficinas de Índices de Educação 14 

Ambiental previstas e dos seminários, uma vez que, necessitam ser presenciais para obtenção de 15 

melhores resultados, mas indicou que essa ação de adiamento pode ser revista pelos diretores. Reiterou 16 

sobre haver uma discussão do prosseguimento dos planos de mobilização e manutenção das ações do 17 

GT Educomunicação. José Paulo indicou a importância da criação das mídias de comunicação do 18 

Comitê, reiterou sobre haver uma integração dos temas da CT e dos GTs, para que esses possam 19 

propor mais formas de divulgação das ações e atuações do mesmo. Indicou que o cenário atual, 20 

produziu a oportunidade de explorar outros canais de interação com os membros e interessados no 21 

Comitê, reduzindo gastos e aumentando a participação nas pautas. Patrícia enfatizou a necessidade de 22 

análise das integrações de comunicação dos temas e ações da CT e GTs. Indicou sobre a possibilidade 23 

da avaliação e testes de palestras e reuniões por plataformas de videoconferências, a fim de coletar 24 

informações sobre essa metodologia e, ao término destes analisar os resultados e, decidir pela 25 

manutenção ou não da modalidade de palestras e reuniões online.  26 

3. Apresentação da proposta de planejamento de desembolso do Comitê Piabanha para 2020. Foi 27 

apresentado o tópico de Planejamento do desembolso do Comitê para 2020 apresentando os valores 28 

planejados para cada subprograma do PAP 2016-2020, quais os valores estavam disponíveis na conta 29 

da AGEVAP e quais a previsões de novos aportes. Na reunião anterior ficou definido pelo Diretório 30 

que o planejamento deveria focar em ações que desembolsassem mais recursos, em aplicações de 31 

recursos para visualização efetiva dos resultados e metas de desembolso do contrato de gestão. Foram 32 

apresentados os Subprogramas do PAP e seus valores de acordo com planejamento para o período de 33 

2016 a 2020: Capacitação e Planejamento; Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de 34 



 

2 
 

Informações e Monitoramento; Apoio e Parcerias com Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão; 35 

Incentivo ao Reflorestamento, Proteção de Mananciais, Proteção e Recuperação de Microbacias e 36 

Sustentabilidade no Uso do Solo (incluindo PSA); Apoio aos Municípios com Projetos 37 

Demonstrativos e Identificação de Fontes de Financiamento para Investimento em Projetos e Obras 38 

(Saneamento); Apoio aos Municípios na Implementação dos PMSB's e PMGIRS's (incluindo Apoio à 39 

Elaboração de Projetos e Estudos de Saneamento); Ampliação da Equipe da Unidade Descentralizada 40 

II da AGEVAP e da Sede do Comitê Piabanha; Atividades do Comitê (Diárias, Reembolsos, 41 

Passagens), Ajudas de Custo Membros e Outras Despesas Administrativas; e Planejamento e 42 

Implementação dos Instrumentos de Gestão (incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de 43 

Enquadramento). Foram apresentados os valores já disponíveis em conta na AGEVAP no valor de R$ 44 

R$ 7.935.964,26 e, os recursos comprometidos com ações em andamento no valor de R$ 45 

6.907.390,81, recursos a serem repassados que já foram solicitados em 2019 e no início de 2020 no 46 

valor total de R$ 3.531.527,86, assim como o saldo de recursos ainda não comprometidos R$ 47 

1.028.573,45. Com base nesses valores, conforme solicitado pelo Diretório, foram apresentadas 48 

sugestões de redirecionamento de recursos para o Programa Saneamento e Qualidade da Água, tendo 49 

em vista que contemplam ações que desembolsam mais recursos, permitem maior visualização efetiva 50 

de resultados e, também, pensando nas metas de desembolso do Contrato de Gestão, podendo estes 51 

recursos ser utilizados, por exemplo, com contrapartidas no Edital PROTRATAR III e nas ações de 52 

saneamento que estão em andamento. Jose Paulo falou que deve haver foco de acordo com as 53 

prioridades já elencadas pelo Comitê e, com isso direcionar recursos a ações que efetivamente gerem 54 

resultados. Essas ações podem ser auxiliadas por parceiras, editais e convênios com instituições de 55 

ensino e pesquisa. Luís concordou com o redirecionamento dos recursos para o Programa Saneamento 56 

e Qualidade da Água e indicou que é uma boa sugestão a ampliação de parcerias para otimizar os 57 

projetos. Rafaela reiterou que o foco deve ser em saneamento, pois a RH-IV possui pouquíssimo 58 

tratamento de esgoto. Ponderou que é necessário discutir sobre quais produtos e serviços são 59 

prioritários na visão do Comitê e, com isso, definir se serão aplicadas via parcerias ou contratações por 60 

editais e prestação de serviços. Jose Paulo solicitou que a apresentação e informações das sugestões 61 

de redirecionamento dos recursos sejam enviadas aos Diretores para contribuições e considerações.  62 

Rafaela reiterou que os repasses devem ser novamente solicitados, assim como, o comitê deve passar 63 

a otimizar seus gastos para melhor utilizar os recursos. Demonstrou preocupação com os prazos do 64 

atual contrato de monitoramento, justificando que está havendo atraso na entrega dos relatórios por 65 

parte da empresa contratada, o que pode prejudicar o processo. Foi informado que a empresa foi 66 

notificada conforme determina o contrato e que todas as medidas para regularização das entregas estão 67 
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sendo tomadas. Foi solicitado o envio da proposta de desembolso apresentada para contribuições do 68 

Diretório.  69 

4. Apresentação sobre a participação do Comitê Piabanha no PROTRATAR III (CEIVAP).  70 

Luísa explicou o programa Protratar do CEIVAP, com a apresentação dos prazos e processos de 71 

inscrições, sendo que a primeira etapa da inscrição tem como prazo final o dia 18 de maio de 2020. O 72 

processo se inicia com a etapa de habilitação dos municípios, onde são apresentados documentos.  73 

Posteriormente, são apresentados os projetos e documentos técnicos.  De acordo com solicitação do 74 

Diretório, foi feito um levantamento de municípios elegíveis, e, em função das respostas e pesquisas 75 

na área da RH IV, foram identificados 4 projetos já concluídos, nos municípios de Areal, Carmo, São 76 

José do Vale do Rio Preto e Sumidouro. No caso de Areal, a prefeitura entende que o projeto 77 

contratado pela FUNASA ainda necessita de correções, sendo assim, declinaram da proposta de 78 

submeter inscrição desse projeto. O município prefere aguardar a conclusão do projeto que está sendo 79 

elaborado com recursos do CEIVAP, para submeter esse segundo projeto na próxima edição do 80 

Programa. São Jose do Vale do Rio Preto não encaminhou as informações solicitadas. Já Sumidouro 81 

apresentou as informações, indicou que apoiará nas etapas e afins e foi o município que apresentou 82 

maior interesse na participação no Programa. Jose Paulo solicitou que seja elaborado um documento 83 

com as informações referentes a esgotamento sanitário, levantadas junto aos municípios. Luísa 84 

reiterou sobre o valor percentual de contrapartida que, conforme o porte do município de Sumidouro, 85 

inicialmente deve ser de 10%, lembrando que pode ser aportado um percentual maior, caso assim seja 86 

definido. Rafaela solicitou que os valores do projeto sejam atualizados para uma melhor avaliação dos 87 

percentuais mínimos de contrapartidas. Luís ponderou que, caso o INEA libere os repasses 88 

protocolados, esses podem ser investidos em projetos demonstrativos nos demais municípios, como os 89 

que estão sendo contratados para Carmo e Paraíba do Sul. Colocado em votação, foi aprovado o aporte 90 

de contrapartida para Sumidouro no PROTRATAR III, mas antes de formalizar a decisão serão 91 

encaminhadas aos Diretores as informações sobre os valores disponíveis para aporte no Programa 4 do 92 

PAP, indicando quanto é da parte obrigatória em investimentos em projetos e obras de esgotamento 93 

sanitário e quanto é de outras ações.  94 

5. Novo logo do Comitê Piabanha: Felipe apresentou o novo Logotipo aprovado do Comitê, 95 

informou que a logo está sendo atualizada nos canais de comunicação e marketing de conteúdo, com 96 

objetivo de melhorar a autoridade do comitê nos assuntos de gestão de recursos hídricos. Pontuou que 97 

caso o novo logotipo não gere os resultados eficientes um novo processo de atualização poderá ser 98 

executado. O logotipo aprovado pelo GT Educomunicação foi novamente apresentado e aprovado 99 

pelos Diretores do Comitê Piabanha.  100 
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6. Reuniões com outros CBHs: Rafaela informou que foram realizadas reuniões entre os CBHs, 101 

agendadas pelo Comitê Guandu, para discutir problemas de aplicação do Edital Protratar II, em Piraí, 102 

relativos a inconsistências na identificação e/ou instalação de redes de esgoto a estação de tratamento. 103 

José Paulo solicitou que a comunicação dessas e demais reuniões, sejam feitas com antecedência e 104 

informadas aos demais diretores. Citou sobre a representatividade do Comitê Piabanha no G4 e que a 105 

comunicação sobre o andamento dessa deve ser efetiva.  106 

7. Definições sobre a reunião plenária extraordinária para aprovação do RI e a reunião plenária 107 

ordinária. Rafaela informou que no dia 18 de março solicitou o fechamento da Unidade 108 

Descentralizada e que o trabalho fosse realizado em regime de home office. Falou que os membros 109 

foram comunicados no mesmo dia sobre a necessidade de suspensão das reuniões e fechamento da 110 

UD, e, com o passar dos dias, e agravamento da crise, tendo em vista a declaração de pandemia da 111 

Covid-19, novo coronavírus, pela Organização Mundial da Saúde, os Decretos Estaduais, que 112 

reconhece a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro em razão do 113 

contágio e adotam medidas de enfretamento da propagação decorrente do novo coronavírus, a situação 114 

totalmente excepcional causada pela pandemia e a orientação do Conselho Estadual de Recursos 115 

Hídricos sobre não realizar reuniões presenciais, propôs a elaboração e envio de novo comunicado aos 116 

membros do Comitê, informando sobre a suspensão das reuniões, e que as votações agendadas para o 117 

Plenário seriam retomadas somente após o término das restrições de isolamento pela obrigatoriedade 118 

de serem presenciais. O Diretório Colegiado concordou com a proposta.  119 

8. Definição sobre o término da prorrogação do mandato do Diretório Colegiado. No mesmo 120 

sentido da discussão do item anterior, foi discutido que: deliberações do Plenário por videoconferência 121 

podem gerar insegurança jurídica e ensejar futuros questionamentos e nulidades sobre o processo e, 122 

que a prorrogação e suspensão são justificáveis por conta das medidas de isolamento social adotadas 123 

pelo Estado do RJ, devido a COVID-19, que incluem a proibição de reuniões presencias. Após 124 

discussão sobre a questão, os diretores decidiram suspender todas as reuniões e demais eventos 125 

presenciais do Comitê Piabanha, e, em função disto, adiar as votações das alterações do Regimento 126 

Interno e da eleição do Diretório Colegiado, por até 90 (noventa) dias após o comunicado oficial das 127 

autoridades governamentais que determinarem o fim das medidas de isolamento social, podendo este 128 

prazo ser reduzido, caso as orientações das autoridades indiquem segurança para retorno às reuniões 129 

presenciais. E, diante da restrição de realização de reuniões plenárias, que devem ser realizadas, 130 

conforme o Regimento Interno, de forma presencial e demandam quórum mínimo para deliberações, 131 

fica impossibilitada a eleição do novo Diretório Colegiado, agendada para o mês de abril de 2020, e, 132 

portanto, ficaria, excepcionalmente, prorrogado o período do mandato do Diretório Colegiado de 133 
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forma coincidente com o prazo citado, devendo esta deliberação ser formalizada e comunicada a todos 134 

os membros do Comitê Piabanha.  135 

9. Informes:  136 

a) Informe mensal sobre o andamento das ações planejadas pelo Comitê Piabanha. Foi informado 137 

que estão sendo enviados informes mensais, desde a aprovação da demanda em fevereiro, sobre o 138 

andamento das ações de 2020, já tendo sido enviados o referente a fevereiro e a março.  139 

b) Revisão do Regimento Interno: Por decisão do Diretório Colegiado a análise e votação ficam 140 

adiada.  141 

c) Processo Eleitoral CERHI. Foi informado sobre a inscrição e habilitação do Comitê. Rafaela 142 

indicou que o Comitê Rio Dois Rios é o atual titular da vaga e o Comitê Piabanha é suplente devido à 143 

alternância entre os dois comitês no CERHI.  144 

A reunião foi retomada no dia 24/04/2020.  145 

Rafaela convidou o Presidente do Comitê Rio Dois Rios, Lícius, para realizar informes. Lícius 146 

mencionou que na última reunião do Fórum Fluminense foi informado que tanto o diretor da 147 

AGEVAP quanto o presidente do Fórum Fluminense estão em contato direto com o INEA para 148 

resolver a questão da falta de repasses do Contrato de Gestão, que, caso não ocorra, os funcionários 149 

da AGEVAP não receberiam o salário de abril. Diante disso, destacou que a alternativa seria utilizar 150 

recursos de projeto, da mesma forma como ocorreu em 2016, com respaldo do CERHI e INEA, e, 151 

quando o recurso for repassado pelo INEA, seria realocado para o projeto. Foi proposta uma resolução 152 

assinada por quatro comitês, autorizando a AGEVAP a utilizar, excepcionalmente, recursos de 153 

projetos para custeio, e paralelo a isso está sendo solicitada ao CERHI, a reedição de Resolução, que 154 

permita a realização desta ação emergencial. Falou que o CBH Rio Dois Rios aprovou tal resolução e 155 

está sendo feita a mesma proposta aos demais Comitês (Médio Paraíba, Piabanha e Baixo Paraíba). 156 

Desse modo, sugeriu que em reunião da diretoria, fosse aprovada essa abordagem mencionada, se 157 

acharem conveniente. Erika perguntou sobre a justificativa do Estado em relação ao não repasse do 158 

recurso e se o recurso do projeto para custeio será apenas para esse mês ou irá durar até o esgotamento 159 

do mesmo. Lícius explicou que o Estado não justificou o motivo e falou que, em relação à Resolução 160 

nº 153/2016 do CERHI, há uma dúvida quanto à possibilidade de aplicação hoje. Por isso, para 161 

resguardar de qualquer problema, seria solicitada uma nova resolução ao CERHI. Erika sugeriu que 162 

essa aprovação fosse realizada por mês e propôs também a verificação de linha de crédito para 163 

pagamento dos funcionários que é um programa que vem ajudando as empresas nessa questão. Lícius 164 

destacou a urgência para esse mês e que para os próximos poderia ser discutido. José Paulo 165 

questionou sobre a quantidade de recurso disponível em projetos, a fim de saber até quando o Comitê 166 

poderá sustentar essa proposta e também sobre as ações que o Comitê pretende fazer ainda este ano. 167 
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Completou dizendo ser necessário recorrer ao Ministério Público para solicitar apoio na questão. Após 168 

os esclarecimentos, Rafaela prosseguiu com a condução da reunião e solicitou a leitura da minuta de 169 

Resolução. Mencionou que o Markus ainda está com problemas de conexão com internet e que ele 170 

informou que não pôde participar. Foi feita a leitura da minuta de Resolução conjunta dos quatro 171 

Comitês, Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rios Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul, dispondo sobre a 172 

disponibilização de recursos para custeio da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial, 173 

autorizando que AGEVAP, utilize de forma excepcional, os recursos elencados na Resolução, já 174 

depositados em sua conta, para custeio da entidade delegatária.  175 

Em relação aos projetos, foi feito levantamento de cada ação do PAP dos quatro Comitês e 176 

identificada a linha que seria menos impactada. Caso aprovada, será utilizado R$ 290.313,55 por 177 

Comitê com montante de R$ 1.161.254,18 por um período de seis meses, podendo o período ser 178 

prorrogado ou suprimido, a critério dos Comitês a qualquer tempo por meio de carta, não sendo 179 

utilizada a totalidade dos recursos previstos, estes podem ser remanejados com aprovação por meio de 180 

carta dos Comitês e os valores disponibilizados e efetivamente utilizados para custeio da delegatária 181 

deverão sofrer ajuste de contas quando da regularização do repasse dos recursos do FUNDRHI. 182 

Rafaela mencionou que a autorização da retirada do recurso para custeio da delegatária, de fato não 183 

interfere nos contratos ou projetos em andamento. Luís destacou que o importante é que a UD e 184 

AGEVAP estejam funcionando, por isso se manifestou favorável à aprovação. Ressaltou também que 185 

o Comitê pode alterar o próprio PAP, alocando a qualquer momento recurso de uma ação para outra. 186 

Sugeriu também que a diretoria fizesse reuniões semanais até que se esgotem todos os assuntos 187 

pendentes. José Paulo destacou que devido ao momento de urgência, concordava com o que foi 188 

exposto. Erika mencionou que concorda com a Resolução, mas considerou que a AGEVAP poderia 189 

ter tomado atitudes com mais antecedência em relação à cobrança ao INEA. Rafaela informou sobre a 190 

Resolução que foi elaborada para informar aos membros sobre a suspensão das reuniões presenciais 191 

de acordo com o que havia sido acordado no dia 06 de abril, conforme itens 7 e 8. Solicitou que a 192 

mesma fosse enviada aos membros do Comitê. Luís solicitou que fosse verificado sobre um possível 193 

arresto em 31 de dezembro de 2019 e a quantia arrestada. Também expôs sua preocupação quanto às 194 

ações para esse ano tendo em vista o contexto atual, mas destacou que não deve sobrar recurso no final 195 

no ano para ser arrestado novamente. Sugeriu o agendamento de uma reunião para a próxima semana, 196 

sobre assunto conversado por e-mail. Salientou também que em reunião sobre o Contrato de Gestão 197 

sugeriu que a verba do ano seguinte fosse depositada no ano anterior. José Paulo mencionou que 198 

foram arrestados 30% do recurso que estava no FUNDRHI e destacou que estava presente na reunião 199 

em que foi abordado o assunto. Mencionou sobre a proposta de remanejo da qual ele discordou, 200 

porque retirava do que tinha sido previsto para o Plano de Bacia do Piabanha e que não estava sendo 201 
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usado. Na análise que tem sido realizada no GT Plano, existem várias ações que a PROFILL não vai 202 

fazer e que podem ser contratadas com este recurso. Victor citou que os recursos do PAP de 2019 e 203 

2020 foram solicitados ao INEA e, que, diante da situação recente, o Comitê enviou nova carta 204 

pedindo urgência dos repasses já utilizados e do repasse do custeio. Luís solicitou o encaminhamento 205 

dos documentos referentes às solicitações dos repasses ao INEA. Rafaela agradeceu a todos pela 206 

reunião, mencionou que às 16h estará participando da reunião do FFCBHs com os presidentes dos 207 

demais Comitês.  208 

10. Encaminhamentos:  209 

1) Foi solicitado o envio da proposta de desembolso apresentada para contribuições do Diretório 210 

(prazo até 15 de abril de 2020).  211 

2) Cobrar na reunião do FFCBHs solicitações de repasses de recursos feitos ao INEA no final de 212 

2019 e início de março de 2020.  213 

3) Foi aprovada a continuidade da realização das reuniões em ambiente virtual, com exceção das que 214 

devam seguir algum procedimento especial, como alteração do Regimento Interno ou eleições do 215 

Comitê/Diretoria.  216 

4) Encaminhar Comunicado aos membros sobre a deliberação do Diretório Colegiado sobre a 217 

suspensão de reuniões presenciais e eventos, adiamento da votação do Regimento Interno e eleição do 218 

Diretório Colegiado. A decisão será válida até 90 dias após o comunicado oficial de autoridades que 219 

determine o fim do isolamento social.  220 

5) Foi aprovada a contrapartida para Sumidouro no PROTRATAR III, mas antes de formalizar a 221 

decisão serão encaminhadas aos Diretores as informações sobre os  valores disponíveis para aporte 222 

no Programa 4 do PAP, indicando quanto é da parte obrigatória em investimentos em projetos e 223 

obras de esgotamento sanitário (“70% legal”) e quanto é de outras ações.  224 

6) O logotipo aprovado pelo GT Educomunicação foi novamente apresentado e aprovado pelos 225 

Diretores do Comitê Piabanha.  226 

7) Foi aprovada a Resolução nº 55/2020 que "Dispõe ad referendum sobre a suspensão de reuniões 227 

presenciais e o adiamento da votação do Regimento Interno e da eleição do Diretório Colegiado."  228 

8) Foi aprovada a Resolução nº 56/2020 conjunta que “Dispõe sobre a disponibilização dos recursos 229 

dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 230 

para custeio da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial”.  231 
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9) Encaminhar novamente a cópia digitalizada do Parecer AJUFAZ/SEFAZ nº 13/2020 – VHPS, 232 

enviada pelo GAEMA-MPRJ aos Comitês. 10) Encaminhas ao Diretório Colegiado as cópias das 233 

cartas enviadas pelo Comitê com as solicitações de repasse de recursos de projetos e a Carta enviada 234 

ao INEA cobrando estes repasses e a regularização do pagamento referente ao Custeio do Contrato 235 

de Gestão. 236 

Reunião encerrada às 17 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 237 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 238 

Petrópolis (RJ), 06 e 24 de abril de 2020.     239 

Ata aprovada na 17ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 04 de 240 

maio de 2020, na plataforma de videoconferência, Google Meet. 241 

 242 

LISTA DE PRESENÇA: Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes Única), 243 

Luís Eduardo Amorim Ramos (Prefeitura de Paraíba do Sul), José Paulo Soares de Azevedo 244 

(COPPE/UFRJ), Raimundo Antônio Lopes (Prefeitura de Teresópolis), Erika Mello (Bege por Verde). 245 

Membros do Comitê Piabanha: Patrícia Ferreira Souza Lima (CEFET). Convidados: Lícius Freire 246 

(Comitê Rio Dois Rios), Victor Machado Montes (AGEVAP), Felipe Albert de Oliveira Nascimento 247 

(AGEVAP), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP), Arthur Cunha de Souza (AGEVAP), Beatriz Motta 248 

Gonçalves (AGEVAP), Paula Mendes Pereira (AGEVAP) e Déborah Cunha Frederico (AGEVAP).  249 


