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ATA DA 74ª  REUNIÃO NÃO PRESENCIAL ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO 1 

DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 29 (vinte e nove) de maio de 2020, às 14h, via 2 

plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de quatro membros do Diretório 3 

Colegiado, dois membros do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no 4 

final da ata), a reunião teve início às quatorze horas, conduzida por conduzida pela Presidente do 5 

Comitê Piabanha, Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção (Transportes Única). 6 

Pauta/Discussão: 1. Aprovação das atas da 17ª e 18ª Reunião Extraordinária do Diretório 7 

Colegiado: Victor Montes (AGEVAP-UD2) apresentou as minutas das atas da 17ª e 18ª Reuniões 8 

Extraordinárias do Diretório Colegiado. Informou que por solicitação do Diretório, na última reunião, 9 

a aprovação da ata da 17ª Reunião Extraordinária foi adiada para a presente reunião. Pontuou que 10 

ambas minutas receberam contribuições e considerações dos Diretores, Luís Eduardo (Prefeitura de 11 

Paraíba do Sul) com considerações de formatação dos documentos e, Erika Melo (Bege por Verde) 12 

que solicitou a inclusão de três complementos de suas falas. Victor apresentou as minutas de acordo 13 

com as contribuições indicadas e as atas foram aprovadas. 2. Apresentação sobre a área de projetos 14 

e ações criada no site do Comitê: Luan Ferreira (AGEVAP-UD2) iniciou a  apresentação e indicou 15 

que as ações disponibilizadas no site do Comitê são resultantes do encaminhamento da 17ª Reunião do 16 

Diretório Colegiado, após solicitação de levantamento de todos os materiais, projetos e ações 17 

desenvolvidos pelo Comitê Piabanha desde a criação. Falou que foi elaborada uma versão beta de um 18 

sistema no site, com o objetivo de facilitar a busca e acesso ao conteúdo. Foi inserido link abaixo do 19 

comando do Atlas da RH IV (Piabanha), chamado Histórico de Ações, na página principal do Site do 20 

Comitê Piabanha, direcionando o usuário para a página de ações e documentos produzidos pelo 21 

Comitê. Falou que foram separados por categorias como projetos e ações no âmbito do Grupos de 22 

Trabalho, Câmara Técnica entre outros e, uma área para colocar atividades que não estejam 23 

diretamente ligadas a acompanhamentos ou atividades de nenhum GT. Felipe Nascimento (AGEVAP-24 

UD2) informou que adicionou uma área de Newsletter para que usuários externos possam se cadastrar 25 

e receber as notícias e que esta é uma área para captação de novos e-mails e contatos. Luan também 26 

solicitou contribuições e feedbacks dos membros do Comitê e dos usuários acerca do sistema, a fim de 27 

aplicar novas ideias, ajustes e melhorias. Erika pontuou que a modernização no acesso é interessante, 28 

sugeriu alterações e que seja avaliada a elaboração de um mapa interativo que indique os projetos em 29 

andamento por região/localidade. Victor reiterou que o sistema seguirá sendo aperfeiçoado com base 30 

nas sugestões, ideias e feedbacks recebidos. 3. Apresentação dos Coordenadores da CT sobre a 31 

reunião com INEA e definições (Nivelamento PPU, Carta ao INEA, etc.). David Miller (Assoc. 32 

Amigos PARNASO) falou que a reunião gerou propostas de encaminhamentos que serão 33 

apresentados. Falou que um problema específico e relevante é que a cobrança não está atingindo seus 34 
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objetivos, e que a cobrança deveria gerar sustentabilidade financeira, basicamente pela base de 35 

arrecadações potenciais dentro da região, porém, como as informações sobre o cadastro são 36 

insuficientes, não há como estudar o dimensionamento da sustentabilidade financeira, e sugeriu criar 37 

essa base de informações. Falou que os outros objetivos são o incentivo ao uso racional da água por 38 

parte dos usuários e obter uma base total de demandas reais de uso de água, para dimensionar e ter um 39 

balanço hídrico real dos usuários e de seus usos – nesse item seriam priorizados os setores rural e 40 

agropecuário pois são os que demandam cerca de 70% a 80% dos recursos da região, com irrigação e 41 

outros fins e, citou também que menos de 15% dos usuários rurais estão cadastrados, e menos de 1% 42 

desses usuários rurais estão outorgados e cobrados. Falou que uma proposta da CT é conhecer o setor 43 

rural e gerar um cadastro integrado desses usuários, articular diretamente com o setor para diagnosticar 44 

suas microbacias rurais, conhecer suas demandas e a relação com a água. Disse que outro ponto 45 

levantado na reunião com o INEA foi a criação de uma estratégia de investir na área rural, começando 46 

com o cadastro e a regularização em locais pilotos. Falou que apresentou o município de Areal/RJ, por 47 

ter o menor número de produtores rurais entre todos os municípios da nossa região, por estar adiantado 48 

na elaboração do seu próprio cadastro e por possuir parcerias, por exemplo, com a Universidade 49 

Federal de Viçosa. Falou que foi feito pensado também no Bonfim e no Caxambu, em Petrópolis. E, 50 

do lado leste da Região indicou como piloto os bairros rurais de Bonsucesso, Vieira e Santa Rita, em 51 

Teresópolis. José Paulo Azevedo (COPPE/UFRJ) pontuou que já foi apresentada à Diretoria a 52 

necessidade de existir uma priorização para o processo de cadastro e cobrança e sugeriu a criação de 53 

um documento para identificação dos problemas a serem resolvidos, com base em estudos levantados, 54 

a fim de gerar ações e dar seguimento aos processos. Luís Eduardo informou que precisam ser criadas 55 

metodologias que possam ser aplicadas em todos os 10 (dez) municípios da RH. Erika pontuou que o 56 

Comitê pode ser proativo nessas ações de cadastro e cobrança de recursos hídricos em locais pilotos, 57 

com o objetivo de otimizar, podendo atuar em locais que já possuímos ações como em Areal, 58 

Caxambu e Bonfim, com a base de dados de trabalhos implementados no Brejal e no Taquaril, 59 

Sebollas e Sumidouro com projetos em andamento. Dessa forma facilitando o processo de 60 

comunicação e conhecimento das regiões, logo, otimizando as metodologias e ações de cadastros 61 

nessas áreas, depois expandindo para outras regiões. José Paulo concordou com Erika sobre as ações 62 

em locais que já possuem projetos e, pontuou sobre a criação de critérios para os mesmos como áreas 63 

que possuem conflitos pelo uso da água, criação de indicadores como os gerados pela EMATER no 64 

Rio Rural, identificação de projetos prioritários, resgate de informações de aplicações anteriores  entre 65 

outros, a fim de criar metodologias com base em critérios que integrem as ações para melhores 66 

resultados. Julieta Paiva (Werner) informou que os projetos pilotos possuem como objetivo a criação 67 

de metodologias que possam ser replicadas e adaptadas para outras regiões, que a sugestão de Areal 68 
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foi com base nos levamentos feitos sobre o número de produtores rurais da região que é baixo, cerca 69 

de 84 produtores. Logo, o critério utilizado foi o de município com menor número de produtores. 70 

Pontuou sobre a utilização de estudos já elaborados sobre as regiões que podem auxiliar no 71 

desenvolvimento de metodologias para os projetos e que uma ou mais ideias devem ser aplicadas 72 

como levantamento da quantidade de produtores e seus usos significantes ou insignificantes de água 73 

da microbacia de Areal, gerando a formação de associações ou grupos que possam efetuar o 74 

pagamento das cobranças individuais ou coletivas. José Paulo solicitou que a CT elabore uma proposta 75 

e solicite o encaminhamento dessa e pontuou que os grupos devem estar alinhados, focados nas 76 

especificações e critérios das ações, podendo ser aplicadas pelo GT Rural ou demais grupos. Victor 77 

falou que o assunto já está sendo discutido no âmbito da CT, então a própria CT, com apoio da UD2, 78 

pode desenvolver as ações previstas. Luan informou que os levantamentos são feitos com dados 79 

oficiais, no caso de Areal sobre o número de produtores ser maior ou menor, a Secretaria de Meio 80 

Ambiente de Areal propôs a aproximação com a EMATER para obtenção de novos dados, mas esse 81 

contato foi interrompido, foram enviados e-mails para saber se teve alguma evolução sobre o 82 

cadastramento rural em Areal, mas não obtivemos retorno. Luís reiterou que se deve definir uma 83 

metodologia de ações como contato com as Secretarias de Meio Ambiente, Emater e posteriormente 84 

listar as demandas e prioridades que a Secretaria Executiva possa realizar. David explicou a discussão 85 

de envio da Carta ao INEA sobre a não extensão de prazo em relação à Resolução INEA nº 15/2010, 86 

sobre a regularização de usos da água dos usuários agricultores familiares e empreendedores familiares 87 

e rurais. Falou que o INEA informou que dentro dos próximos meses será elaborado informe sobre o 88 

término desse prazo. Falou que a sugestão é que o Comitê elabore uma Carta solicitando que esse 89 

prazo não seja novamente prorrogado, com objetivo de que os usuários se regularizem. David indicou 90 

que deverá constar na Carta a sugestão de que o processo de cadastro passe a ser um único processo e 91 

as demais etapas sejam automáticas, declarando se o usuário será isento ou outorgado. Luís solicitou 92 

que a discussão da Carta ao INEA seja feita na CT primeiramente e depois encaminhada ao Diretório. 93 

David pediu que os diretores sempre sejam incluídos nos comunicados de convocatórias da CT e 94 

solicitou uma autorização da Diretoria para agendar uma reunião com o INEA para discutir o assunto e 95 

solicitou o agendamento de uma reunião com o departamento do INEA responsável pelo cadastro 96 

“CAR nas UCs”. Erika comentou que seria interessante reunir informações junto ao INEA sobre os 97 

dados levantados pelo CAR/CNARH na região e, depois agendar a reunião. Informou que possui 98 

dados do GEOINEA que fazia parte do BDE- Banco de Dados Espacial, onde constam dados sobre o 99 

CAR de locais cadastrados e não cadastrados. Foi solicitado um novo levantamento desses dados com 100 

o GEOINEA sobre o CAR e a elaboração de um mapa dos municípios da RH dos locais cadastrados e 101 

demais informações. David discutiu a possibilidade de o Comitê reabrir a discussão sobre o 102 
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nivelamento do PPU, uma vez que o PPU do setor agropecuária é 40 vezes mais baixo do que na 103 

indústria e saneamento, e justificou outros Comitês já aprovaram um novo nivelamento com menor 104 

impacto aos usuários, porém, diferindo desses, a RH IV tem predominância de usuários rurais. David 105 

solicitou informações sobre a parceria com a Fiocruz. Luísa Cardoso (AGEVAP-UD2) informou que 106 

enviará um e-mail para os membros sobre a parceria. José Paulo pontuou que o FFCBHs é uma 107 

alternativa para apresentar a ideia e obter parceiros. David informou que irá obter mais informações a 108 

acerca de custos e eventos anteriores e, repassará aos membros. 4. Aprovação do valor máximo para 109 

impressão do Atlas da RH-IV: Felipe apresentou a animação do logo que irá compor os vídeos do 110 

Comitê, informou que o vídeo da última palestra será adicionado no Youtube e, divulgado nas 111 

próximas semanas. Sobre o Atlas do Comitê, foi apresentado o orçamento de impressão, sendo 112 

considerados os aspectos de durabilidade devido ao manuseio dos usuários e de qualidade do material, 113 

e considerando isso chegou-se ao valor máximo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para 1.000 (mil) 114 

unidades. José Paulo pontuou que o Atlas é uma ótima forma de divulgar o Comitê. Rafaela solicitou a 115 

elaboração de Termo de Referência para contratação do serviço. Victor informou que a quantidade tem 116 

como base o levantamento feito em 2019 e inclui a distribuição para cada município, para instituições 117 

de ensino, entre outras. Foi aprovada a impressão do Atlas da RH-IV. Felipe fez um informativo sobre 118 

as redes sociais do Comitê: criação, reformulação e padronização do Facebook e Instagram com  119 

informativos sobre a origem do comitê, com resumo do que ele faz e link pra informações mais 120 

completas, reativação e atualização do canal do Youtube, o Plano Capacitação está com cerca de 8 121 

(oito) disparos por mês com saldo positivo, engajamento nas mídias está em 50%, em acessos aos 122 

cursos, matérias ou posts institucionais e falou sobre a criação de pdf interativo para o curso sobre 123 

SIGA Web. E falou que no WhatsApp foram criadas listas de transmissões as quais todos os membros 124 

e interessados recebem convocatórias e informativos em mensagens privadas. 5.Informes: a. 125 

Discussões recentes no Fórum Fluminense de CBHs: José Paulo comentou sobre as discussões 126 

recentes no Fórum Fluminense de CBHs, a revisão do Contrato de Gestão, a discussão sobre o papel 127 

de cada ente do sistema, dentre outras. b. Apresentação do Relatório Mensal de Andamento das 128 

Ações Planejadas pelo Comitê Piabanha para 2020: Victor informou sobre o envio dos Relatórios 129 

Mensais de Andamento das Ações Planejadas pelo Comitê até o presente momento e que a partir de 130 

junho, por solicitação do Diretório Colegiado, os relatórios passarão a ser disponibilizados para todos 131 

os membros do Comitê. c. Reunião para Revisão do Regimento Interno: Victor informou que na 132 

última reunião do Diretório Colegiado foram aprovadas a realização de reuniões de todas as instâncias 133 

por videoconferência e que nos dias 16/06 e 25/06 serão realizadas as reuniões plenárias, 134 

respectivamente, ordinária e extraordinária para a reunião pra revisão do Regimento Interno. 135 

Comunicou sobre o envio de e-mails e mensagens por WhatsApp a todos os membros, solicitando 136 
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contribuições de acordo com o que o grupo de revisão elaborou, as considerações estarão destacadas 137 

no texto em cores diferentes. Luís Eduardo encerrou a reunião destacando a importância da nova da 138 

modalidade virtual das reuniões e que essa tem gerado um avanço qualitativo, possibilitando uma 139 

maior participação dos membros e frequência de reuniões, economia de tempo, recursos de transporte 140 

e, permitindo a continuação das ações do Comitê.  141 

 142 

A Reunião foi encerrada às 17 horas e 00 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 143 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 144 

 145 

Encaminhamentos: 1) Incluir na área de Histórico de Ações mapa da RH-IV com os projetos 146 

desenvolvidos pelo Comitê; 2) Adequar o texto da minuta de carta sobre a regularização de usos da 147 

água dos usuários agricultores familiares e empreendedores familiares rurais e enviar ao 148 

Diretório;3) Enviar e-mail para os membros do Poder Público e dos Usuários perguntando se há 149 

interesse em compor a CT, informando o número de vagas;4) Elaborar fluxo de etapas do acordo de 150 

cooperação técnica com a Fiocruz, para servir de base para futuros acordos;5) Enviar Plano de 151 

Trabalho do ACT com a Fiocruz para o Diretório Colegiado;6) Fazer levantamento (de mapas e 152 

dados) sobre os dados do CAR nas UCs da RH-IV;7) Foi aprovada a utilização do valor máximo de 153 

R$ 60.000,00 para impressão de 1000 exemplares do Atlas da RH-IV, para serem distribuídos para 154 

Secretarias de Educação, Meio Ambiente, Escolas, Universidades nos 10 municípios, entre outras 155 

instituições. 156 

Petrópolis (RJ), 29 de maio de 2020.   157 

   158 

Ata aprovada na 75ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 31 de julho de 159 

2020, na plataforma de videoconferência, Google Meet. 160 

 161 

LISTA DE PRESENÇA: Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes Única), 162 

Luís Eduardo Amorim Ramos (Prefeitura de Paraíba do Sul), Erika Melo Brandão Assis (Bege por 163 

Verde), José Paulo Soares de Azevedo (COPPE/UFRJ). Membros do Comitê Piabanha: David 164 

Michael Miller(Associação de Amigos e Colaboradores do Parque Nacional da Serra dos Órgãos), 165 

Julieta Laudelina de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos S.A.).Convidados: Victor Machado Montes 166 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Luan Bento Ferreira (AGEVAP/UD2), 167 

Felipe Albert de Oliveira Nascimento (AGEVAP/UD2), Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  168 


