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ATA DA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

31 (trinta e um) de julho de 2020, às 13h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

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

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

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

Assumpção (Transportes Única Petrópolis Ltda). Pauta/Discussão: 1. Aprovação da ata da 74ª Reunião 6 

Ordinária do Diretório Colegiado: A ata foi aprovada pelos membros. 2. Apresentação do Relatório 7 

Mensal de Andamento das Ações Planejadas pelo Comitê Piabanha para 2020: Victor Montes 8 

(AGEVAP/UD2) informou que o relatório mensal ainda não estava concluído, pois foi necessário 9 

priorizar outras demandas, mas que na segunda-feira (03/08) o relatório concluído será enviado a 10 

todos os membros. 2.1. Projetos e Obras – Esgotamento sanitário Carmo e Paraíba do Sul: Luísa 11 

Cardoso (AGEVAP/UD2) informou que o Ato Convocatório nº 03/2020 referente aos projetos de 12 

sistemas alternativos de esgotamento sanitário para os municípios de Carmo e Paraíba do Sul tiveram 13 

quatro empresas habilitadas para a etapa de análise técnica, e duas empresas foram classificadas. A 14 

previsão é que no mês de agosto/2020 a empresa seja contratada. Falou que as etapas podem ser 15 

acompanhadas pela página da AGEVAP, em Editais, Atos Convocatórios. 2.2. Inscrição de Sumidouro – 16 

PROTRATAR (Etapa 2). Luísa informou que atualmente o Edital está na segunda etapa, que é a de 17 

viabilização da documentação necessária, e que alguns pontos ainda estão pendentes, principalmente 18 

em relação às documentações dos terrenos, mas que a prefeitura está tentando resolver. 2.3. 19 

Monitoramento dos Rios (1º contrato). Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) informou que foram finalizadas 20 

as campanhas de campo do primeiro monitoramento e os laudos laboratoriais dessas foram 21 

entregues. Falou que estão pendentes a entrega de dois produtos pela empresa contratada, que esta 22 

foi notificada extrajudicialmente sobre o atraso, conforme previsão contratual, e que a assessoria 23 

jurídica da AGEVAP está atuando na questão visando garantir a entrega dos produtos. Falou que a 24 

Rafaela solicitou uma matriz com o resultado de todas as campanhas realizadas e que a mesma já foi 25 

concluída e encaminhada. 2.4. Monitoramento dos Rios Afluentes (2º contrato). Luan informou que o 26 

Ato Convocatório foi lançado em maio/2020 e teve o vencedor declarado em julho/2020. Falou que o 27 

processo está em tramitação na Sede para assinatura de contrato. Paulo de Souza Leite (CDDH) 28 

questionou se a empresa do primeiro contrato foi notificada e falou que atrasos nas entregas dos 29 

produtos podem gerar problemas no futuro. Luan falou que os atrasos estão sendo recorrentes e que 30 

a empresa já foi notificada extrajudicialmente três vezes, além das cobranças recorrentes feitas. Falou 31 

que a gerência, a diretoria e a assessoria jurídica da AGEVAP estão cientes dos fatos e acompanhando 32 
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a questão. José Paulo de Azevedo (COPPE/UFFRJ) perguntou se na nova contratação existe 33 

especificação para evitar problemas como o do atual. Luan falou que não foi feita especificação 34 

diferente e que a AGEVAP segue um procedimento padrão de termo de referência em relação às 35 

cláusulas de penalidades e sanções. Indicou que nas reuniões de alinhamento com a nova empresa, 36 

pode enfatizar as especificações, alertando para o estrito cumprimento dos termos para que não 37 

ocorram problemas com a nova empresa. David Miller (AACP) perguntou se os pontos de 38 

monitoramento são diferentes do primeiro contrato e se há previsão da continuidade do 39 

monitoramento desses. Luan respondeu que os pontos são diferentes, definidos pelo GT Plano de 40 

Bacia e Enquadramento e que o objetivo deste monitoramento é fomentar e embasar a discussão 41 

sobre o enquadramento de rios da região, mas que se o Comitê desejar dar continuidade ao 42 

monitoramento poderia ser discutida nova contratação no próprio GT Plano. Rafaela enfatizou que 43 

esses monitoramentos foram contratos com vistas ao enquadramento e que não há previsão de que 44 

esses se tornem contínuos. Depois do enquadramento poderão ser estipuladas metas, proposições 45 

para obter um diagnóstico de um ano de monitoramento da calha principal do Piabanha, enquadrar o 46 

Piabanha por trechos, e, em seguida fazer o mesmo com os afluentes. Luís Eduardo Amorim (Pref. 47 

Paraíba do Sul) solicitou que a discussão seja aprofundada no GT Plano e solicitou o agendamento de 48 

uma reunião para isso. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) solicitou que a discussão de 49 

monitoramento seja feita no Diretório Colegiado para que alguns critérios sejam discutidos e para que 50 

seja feita uma avaliação dos monitoramentos para alinhamento sobre o assunto. 2.5. Processo ACT 51 

(Fiocruz). Luísa informou que o Acordo de Cooperação com FIOCRUZ está em fase de tramitação para 52 

assinaturas. Rafaela Facchetti (Transp. Única) disse que o acordo foi encaminhado para assinatura na 53 

FIOCRUZ e que em breve estará finalizado. 2.6 Execução do Plano de Capacitação. Felipe Nascimento 54 

(AGEVAP/UD2) informou sobre o andamento das ações do plano de capacitação, como a elaboração 55 

do material interativo (pdf) da Capacitação do Siga Web, apresentou o material e suas funcionalidades, 56 

explicações de uso e indicou que todos aos materiais terão acessos às mídias sociais do comitê e ao 57 

site oficial, buscando maior engajamento e alcance de público. José Paulo questionou se novos 58 

conteúdos podem ser adicionados ao material da capacitação existente. Luan respondeu que é 59 

possível, todavia, o alinhamento e escopo do conteúdo foi feito junto ao GT Educomunicação, mas 60 

que alterações poderiam ser feitas. Victor comentou que o tema sobre o Siga Web era para ser uma 61 

palestra, mas foi pensada a criação desse material extra para auxiliar. Raimundo perguntou se o curso 62 

é exclusivo para membros do Comitê ou é aberto para parcerias. Luan respondeu que o foco são 63 

membros do Comitê, mas que é aberto ao público em geral. Luan disse que o material será 64 
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disponibilizado no Google Classroom e depois disponibilizado livremente. Felipe falou que os próximos 65 

passos do Plano de Capacitação são o lançamento do curso do SIGA, organização das palestras 66 

subsequentes e a divulgação de publicações e cursos referentes aos recursos hídricos. 2.7 Execução 67 

do Plano de Comunicação. Felipe informou que outros materiais do Comitê como os relatórios 68 

mensais, manuais de participação, criação de videoconferências, entre outros, terão diagramações e 69 

interações básicas para melhoria do acesso. Além da criação de vídeos, postagens sobre temas 70 

importantes aplicando a importância dos recursos hídricos, uso do atlas nas publicações, nas mídias 71 

sociais e a Newsletter. Ressaltou que os produtos de comunicação como listas de transmissões de e-72 

mail e WhatsApp, materiais interativos como os pdf’s, serão recorrentes. Os informes de cursos de 73 

capacitação e newsletter são quinzenais. Sobre o Edital de Pesquisa, estão sendo enviados 74 

comunicados através de lista específica de universidades e instituições de ensino com envios 2 vezes 75 

por mês. 3. Análise de documentos da ACERDAT. Victor informou que o Comitê recebeu os 76 

documentos da ACERDAT em fevereiro/2020 e com a suspensão das reuniões não foi possível a 77 

análise do Diretório e inclusão em reunião Plenária. Informou que foram entregues pela instituição os 78 

seguintes documentos: Estatuto de criação, Ata de Posse da atual Diretoria, Ofício de indicação, 79 

Memorial descritivo e Ficha de inscrição. Ressaltou que a análise é objetiva, com entrega e verificação 80 

dos documentos, que a instituição já foi membro do Comitê, que cabe ao Diretório a análise dos 81 

documentos, e que, se estiverem corretos, são encaminhados para aprovação do Plenário. Falou que a 82 

revisão da documentação foi encaminhamento da 76ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha. Markus 83 

Budzynkz (APEDEMA-RJ) falou que a instituição ACERDAT foi fundada em 1997, que a duração dos 84 

mandatos é de cinco anos e a escolha dos diretores e presidente é de autonomia da mesma. E, que a 85 

instituição é filiada da APEDEMA-RJ participando de eventos de recursos hídricos, agroecologia e meio 86 

ambiente. David perguntou se pode ter filial sem a existência de uma sede oficial e se a ACERDAT 87 

ainda trabalha com o sistema de rádio comunitária. Markus respondeu que é possível as filiações, mas 88 

que a instituição possui sede em Cainga, Teresópolis e, que a instituição ainda atua como rádio, mas 89 

atualmente possui os equipamentos, porém, sem mão de obra para estar em funcionamento. David 90 

justificou que as perguntas são referentes à percepção de desconhecimento das representantes 91 

indicadas acerca da instituição na última plenária. Markus indicou a todos um pedido de desculpas 92 

pelo ocorrido e justificou que ambas indicadas são novas na instituição sendo justificáveis seus 93 

desconhecimentos acerca do histórico da mesma. Raimundo comentou que a apresentação da 94 

instituição e o desconhecimento de suas indicadas foi constrangedor, mas que é necessária uma 95 

revisão nos critérios de aceitação de novas entidades no Comitê. Questionou sobre a competência de 96 
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atuação ambiental da instituição e disse que se a instituição está com a documentação correta, não há 97 

o que discutir. José Paulo concordou que os critérios de adesão de uma instituição devem ser mais 98 

específicos, distinguindo instituições atuantes e não atuantes. Rafaela concordou que as regras e 99 

critérios precisam ser mais claros e, que o Comitê tem que ser uma instituição que agregue as demais. 100 

E, que no caso de instituições filiadas apenas uma participe, pois com a participação em várias 101 

instâncias simultâneas não há colaboração necessária para o desenvolvimento do CBH. Paulo ressaltou 102 

que o Comitê é um organismo de Estado com entidades que se reúnem para uma determinada 103 

finalidade de atuação e que tem um papel público com a sociedade presente nele e com o 104 

gerenciamento de recursos hídricos. A solicitação da revisão da documentação foi solicitada devido ao 105 

modo de apresentação da instituição. Concordou que deve haver uma discussão sobre a entrada de 106 

novas entidades no comitê. Questionou qual a área de atuação da ACERDAT. Markus respondeu que 107 

as instituições ao possuírem CNPJ podem devido as suas autonomias participar de Comitês e demais 108 

organizações, e que a ACERDAT tem o objetivo de comunicação social, cultural, artístico, educacional, 109 

pesquisa ambiental e outros. Após as discussões, os membros aprovaram a documentação da 110 

ACEDART e foi aprovada a inclusão na pauta da próxima Plenária. 4.  Definições para eleição do 111 

Diretório Colegiado. Victor informou que o Regimento não prevê processo eleitoral para eleição do 112 

Diretório e que este é definido em reunião plenária a cada dois anos. Esclareceu que, conforme a 113 

Resolução CBH Piabanha nº 58/2020, as votações das alterações do Regimento Interno e da eleição do 114 

Diretório Colegiado, adiadas pela Resolução CBH-Piabanha nº 55/2020, poderão ser realizadas em 115 

reuniões plenárias não presenciais e que o período do mandato do atual Diretório Colegiado 116 

permanece prorrogado, seguindo o prazo do Art.º 1º desta Resolução, até o agendamento de reunião 117 

plenária para eleição. Rafaela informou que o Fórum Nacional de CBHs recomendou que não sejam 118 

feitas eleições durante o período de pandemia. Luis sugeriu agendar a reunião para a próxima 119 

semana. Victor informou que será necessário verificar a operacionalização e que está sendo elaborado 120 

um procedimento de votação com quatro salas, sendo uma do plenário e uma para cada segmento 121 

eleger seus representantes. Foi solicitado o agendamento de uma reunião extraordinária do Diretório 122 

para definir o procedimento da eleição do novo Diretório Colegiado e uma discussão sobre as ações 123 

de monitoramento. 5. Informes: a. Acompanhamento do Plano de Bacia; b. Capacitação SIGA Web; 124 

c. Atualização das planilhas do PAP; d. Recursos financeiros (repasses GT FUNDRHI); e. Registro do 125 

Regimento Interno aprovado;  f. Demandas pontuais do dia a dia; g. Discussões sobre o novo marco 126 

regulatório do saneamento. Os itens não foram abordados tendo em vista que os membros 127 
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resolveram encerrar a reunião, pois seria iniciada uma reunião do FFCBHs, da qual alguns precisariam 128 

participar. 129 

 130 

A Reunião foi encerrada às 15 horas e 10 minutos, tendo a ata sido lavrada por Victor Machado 131 

Montes, Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 132 

Encaminhamentos: 1) Agendar reunião extraordinária do Diretório no dia 07/08 com os assuntos: 133 

Definições para eleição do Diretório Colegiado; Alinhamento sobre as estratégias em relação ao 134 

monitoramento para enquadramento dos rios da RH-IV; e Edital de Auxílio à Pesquisa; 2) Diagramar e 135 

divulgar o "Histórico de Ações do Comitê"; 3) Após análise dos documentos pelo Diretório, foi aprovada 136 

a inclusão da aprovação da ACERDAT na próxima reunião Plenária. 137 

Petrópolis (RJ), 31 de julho de 2020.     138 

 139 

Ata aprovada na 76ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 25 de setembro de 140 

2020, na plataforma de videoconferência, Google Meet. 141 

 142 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis 143 

Ltda), Luís Eduardo Amorim Ramos (Pref. de Paraíba do Sul), José Paulo Soares de Azevedo 144 

(COPPE/UFRJ), Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz (APEDEMA-RJ) e Raimundo Antônio Lopes 145 

(Pref. de Teresópolis). Membros do Comitê Piabanha: David Michael Miller (Ass. de Amigos do 146 

PARNASO e Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite (CDDH). Convidados: Victor Machado Montes 147 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso, (AGEVAP/UD2), Luan Bento Ferreira (AGEVAP/UD2), Felipe 148 

Albert Nascimento (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  Faltas Justificadas: Erika 149 

Melo Brandão Assis (Bege por Verde). 150 


