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ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

25 (vinte e cinco) de setembro de 2020, às 9h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de seis membros do Diretório Colegiado e cinco 3 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às quatorze horas, 4 

conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Sr.ª Erika Cortines (UFRRJ/ITR). 5 

Pauta/Discussão: 1. Aprovação das atas da 75ª Reunião Ordinária, 19ª e 20ª Reuniões Extraordinárias 6 

do Diretório Colegiado: Erika Cortines (UFRRJ/ITR) informou que as atas 19ª e 20ª extraordinárias, não 7 

ficaram prontas a tempo da reunião, sendo assim apenas a 75ª Reunião Ordinária foi colocada em 8 

aprovação. Os membros aprovaram a ata 75ª Reunião Ordinária. 2. Apresentação dos novos Diretores: 9 

Erika Cortines agradeceu a confiança dos membros para representar o Comitê, pediu o auxílio dos 10 

demais eleitos nesse processo na condução do Comitê e solicitou que todos se apresentassem. Os 11 

Diretores, os funcionários e os estagiários da Secretaria Executiva se apresentaram. 3. Apresentação 12 

sobre as atribuições do Diretório, calendário de reuniões, instâncias do Comitê, estrutura da equipe 13 

da UD2, etc. Erika informou que as atribuições dos diretores constam no RI vigente e que seria 14 

importante que todos lessem o documento para verificar as atribuições e fazer com que essas sejam 15 

cumpridas. Apresentou o calendário de reuniões anuais e indicou que foi encaminhado por e-mail a 16 

todos. Falou sobre alguns pontos importantes sobre reuniões, como seguir o prazo mínimo para a 17 

convocação. Falou que o Diretório pode discutir e convocar reuniões ampliadas com a participação de 18 

coordenadores das CT’s e GT’s e que, após o envio da convocatória, podem ser requeridas inclusões 19 

de assuntos urgentes, porém, devendo ser apresentado no início da reunião, para ser acolhido a 20 

critério da instância. Victor Montes (AGEVAP/UD2) comentou que a possibilidade de reuniões 21 

ampliadas foi uma das atualizações no RI. Julieta Paiva (Werner Fábrica de Tecidos) comentou que é 22 

interessante as reuniões ampliadas desde que essas possuam foco, mas que é necessário que os GT’s 23 

e CT’s informem sobre suas ações ao Diretório. José Paulo Azevedo (UFRJ/COPPE) concordou com e 24 

comentou que seria bom que o coordenador da CT também participasse das reuniões. Sugeriu que 25 

sejam feitas rodas de conversa anteriores àss reuniões para alinhamento de temas para futuras 26 

deliberações. Rafaela Facchetti (Transportes Única) comentou que na gestão anterior ocorreram 27 

diversas reuniões ampliadas, e sobre os GT’s, propôs que o GT Saneamento se torne CT e, que cada 28 

coordenador das demais instâncias desenvolva e envie um relatório das ações em andamento e 29 

encerradas, para acompanhamento de todos os membros. Erika apresentou a interface do site do 30 

Comitê, informando que constam diversas informações e documentos, como atas e resoluções do 31 

Comitê, informações sobre os recursos hídricos, e, na guia da biblioteca digital encontram-se os links 32 
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de acesso a todos os materiais das reuniões, separados por instâncias. José Paulo sugeriu a elaboração 33 

de relatórios das demais instâncias que informem as ações em andamento, concluídas ou canceladas.  34 

Erika apresentou as instâncias do Comitê sendo essas: Plenário, Diretório Colegiado, Câmara Técnica 35 

Institucional, GTs: Sistemas de Informação, Saneamento e Qualidade da Água, Educomunicação, PSA, 36 

Plano de Bacia e Enquadramento e Grupo de Acompanhamento ao Contrato de Gestão / GACG-37 

Piabanha. Informou que após o novo Regimento, não há mais subordinação dos GTs à CT, e dispõe 38 

que os resultados das análises feitas pelos Grupos de Trabalho deverão ser encaminhados ao Diretório 39 

Colegiado, e, em seguida, apresentados e referendados pelo Plenário do Comitê Piabanha. E, o 40 

Plenário e o Diretório Colegiado podem instituir Grupos de Trabalho temporários para estudo e 41 

discussão de temática específica que terão sua composição, atribuições, regras de funcionamento e 42 

prazo estabelecidos no respectivo ato de criação. Falou que seria necessária uma reformulação dos 43 

atuais e só criar novos GT’s seguindo essa regra do RI. Rafaela comentou que na criação Comitê 44 

existiam três CT’s, mas devido à falta de participantes, decidiu-se pela manutenção de apenas uma CT 45 

e assuntos específicos passaram para os GT’s. Julieta comentou que o GT de Comunicação também 46 

poderia virar uma CT. Bruno Evaristo (Pref. Areal) disse que as reuniões precisam ser mais objetivas e 47 

sugeriu que sejam definidas CT’s de acordo com os pilares do saneamento, abastecimento público, 48 

esgotamento sanitário, resíduos sólidos e dentro dessas CT’s criar GT’s correspondentes, talvez assim 49 

obteremos resultados mais objetivos e palpáveis. Sugeriu também que as reuniões possuam limites de 50 

horário e objetividade e que os coordenadores de GT encaminhem ao diretório resumos sobre as 51 

decisões tomadas. Erika comentou que uma opção é a criação de CT’s específicas e GT’s 52 

correspondentes, cabendo ao diretório propor as Câmaras Técnicas e levar ao Plenário. Sugeriu que 53 

seja realizada uma reunião com os Coordenadores e diretores para organizar as ideias e 54 

posteriormente apresentar para a plenária. Victor comentou sobre as propostas feitas na última 55 

Plenária, em que foi destacado que deverá haver uma melhor organização das instâncias, controle de 56 

faltas, etc. Por exemplo, GE Rural não é oficial, não há composição, não há controle de faltas, mas gera 57 

demanda para viabilizar reuniões e muitos encaminhamentos. Sobre os posicionamentos oficiais do 58 

Comitê, afirmou que devem sair do Diretório, com a visão do Plenário, e que a CT e os GT’s não são 59 

deliberativos, e que muitas vezes acabam surgindo conflitos entre as instâncias. Falou que é 60 

necessário que o Diretório organize os trabalhos do Comitê e defina as prioridades, conforme 61 

alinhamento e deliberações do Plenário.  Reuniões informais e assuntos diferentes das atribuições dos 62 

GTs e CT dificultam muito o trabalho da Secretaria Executiva, pois o Diretório e a UD não conseguem 63 

acompanhar, acabam gerando demandas em questões que não foram discutidas pelo Diretório, geram 64 
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conflitos de entendimento entre as instâncias. Falou que cabe ao Diretório controlar, focar e 65 

direcionar todo o trabalho de acordo com o decidido em reunião. E, por fim, falou ser necessário 66 

revisar e organizar a composição e competências dos GTs e CT, seguindo as Resoluções e RI. José 67 

Paulo comentou que devem ser evitadas reuniões que não possuem deliberações. Victor apresentou a 68 

estrutura da UD2, que conta com 4 áreas, sendo: Área Administrativa, Área Institucional, Área de 69 

Comunicação e a Área Técnica. Falou que a Unidade conta com quatro funcionários, sendo um 70 

Especialista Administrativo com a função de Coordenador, dois Especialistas em Recursos Hídricos, e 71 

um Especialista em Comunicação, além de quatro estagiários, duas da área administrativa, uma da 72 

área de comunicação e um da área técnica. Falou que a Unidade está sob a gerência e conta com total 73 

apoio da Tatiana Ferraz, Gerente do Contrato de Gestão, e disse que ela também gerencia as 74 

Unidades que atendem os Comitês Médio Paraíba do Sul, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul. 4. 75 

Confirmação/indicação de representantes do Comitê em outros entes: Erika apresentou os atuais 76 

representantes do Comitê em outros órgãos sendo: Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI: 77 

Luis Eduardo Amorim e Rafaela Facchetti. GT FUNDRHI (CERHI): Rafaela Facchetti e Luis Eduardo 78 

Amorim. GT PSA (CERHI): Luis Eduardo Amorim e Erika Melo. Fórum Fluminense dos CBHs: Rafaela 79 

Facchetti, Luis Eduardo Amorim e José Paulo Soares Azevedo. Grupo de Acompanhamento CG: Rafaela 80 

Facchetti, Luis Eduardo Amorim e Markus Budzynkz. Conselho da APA Petrópolis: Raimundo Lopes e 81 

Luís Eduardo Amorim. COMDEMA Petrópolis: Karina Wilberg e Rafaela Facchetti. Plenário do CEIVAP 82 

(não são vagas do Comitê Piabanha): Raimundo Antonio Lopes (Pref. Municipal de Teresópolis), Julieta 83 

Laudelina de Paiva (Werner F. Tecidos), Barbara Pellegrini Queiroz (AMAVALE), Markus Budzynkz 84 

(APEDEMA), Vera de Fatima Martins (ACAMPAR) e Lícius de Sá Freire – (FIPERJ). Grupo de Trabalho de 85 

Acompanhamento da Operação Hidráulica GTOAH (vaga do Comitê): José Paulo Soares de Azevedo e 86 

Grupo de Trabalho de Articulação Institucional GT-AI (vaga do Comitê): Luis Eduardo Amorim Ramos. 87 

José Paulo comentou que tem interesse em permanecer no GTOAH. Rafaela disse que a vaga ocupada 88 

por ela no CERHI e GT FUNDRIH deve ser passada para a Erika e mantido o Luís. Falou que gostaria de 89 

continuar no GACG e que é importante que a Erika também faça parte. Após discussões, foram 90 

definidas que as indicações serão: Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHI: Luís Eduardo 91 

Amorim e Erika Cortines. GT FUNDRHI (CERHI): Erika Cortines e Luís Eduardo Amorim. GT PSA (CERHI): 92 

Luis Eduardo Amorim e Julieta Paiva. Fórum Fluminense dos CBHs: Rafaela Facchetti, Erika Cortines e 93 

verificar a disponibilidade e interesse do Luis Eduardo (a Laize se dispôs a participar). Grupo de 94 

Acompanhamento CG: Rafaela Facchetti, Luís Eduardo Amorim e Erika Cortines. Conselho da APA 95 

Petrópolis: Raimundo Lopes e Luís Eduardo Amorim. COMDEMA Petrópolis: Julieta Paiva e Rafaela 96 



 

4 
 

Facchetti. Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Operação Hidráulica GTOAH (vaga do Comitê): 97 

José Paulo Soares de Azevedo e Grupo de Trabalho de Articulação Institucional GT-AI (vaga do 98 

Comitê): Luis Eduardo Amorim Ramos. Bruno Evaristo se posicionou dizendo que não se disponibilizou 99 

a ocupar vagas devido à falta de tempo e representações em outras instancias. 5. Ações em 100 

andamento, controle de encaminhamentos, relatórios mensais e revisão do planejamento: Victor 101 

informou que em todas as reuniões são registrados os encaminhamentos no final das atas e no caso 102 

dos GT’s, memórias de reunião. Que esses são adicionados em uma planilha contendo o status, 103 

observações e responsável, e que apresentou o caminho no site para acesso à planilha. Apresentou o 104 

Planejamento de Ações aprovadas pelo Comitê para 2020, e falou que na última reunião do Diretório 105 

houve o entendimento de que é necessária uma revisão desse planejamento. Com base na 106 

necessidade identificada de rever o planejamento e conforme encaminhamento da reunião do 107 

Diretório (01/09/2020), está sendo feito levantamento de propostas de ações para serem discutidas 108 

com base nas sugestões de projetos enviadas pelos membros, no levantamento de projetos já 109 

contratados pela AGEVAP para outros CBH’s e neste será definida a priorização e grau de 110 

exequibilidade. Felipe Albert (AGEVAP/UD2) apresentou o panorama das atuais ações de comunicação 111 

e capacitação, falou que estão previstas seis palestras para o ano, sendo que 4 já foram realizadas, 112 

assim como cursos e informes de capacitação. Falou que em 2020 foi iniciada a aplicação do novo 113 

Plano de Comunicação do Comitê Piabanha, criado para atender demandas modernas de difusão da 114 

informação e engajamento de público, com o objetivo de tornar mais popular o trabalho do CBH 115 

Piabanha. Falou que passamos por diversas etapas, como o rebranding (reformulação de identidade 116 

visual), padronização de ferramentas de comunicação antes não aproveitadas (listas de transmissão 117 

no WhatsApp, e-mail marketing, marketing de conteúdo, etc). Julieta solicitou ao diretório se pode 118 

elaborar junto ao setor de comunicação um filme/vídeo apresentando o Comitê. Luan Ferreira 119 

(AGEVAP/UD2) apresentou o acompanhamento da elaboração do Plano de Bacia (2019 – 2020), que 120 

está na fase do PF04, e informou que haverá reunião para alinhamento do produto recebido e uma 121 

reunião do GT Plano para discussão e contribuições dos membros, para depois apresentar os 122 

resultados à empresa, e falou que a previsão de conclusão é maio de 2021. Luísa Cardoso 123 

(AGEVAP/UD2) apresentou o andamento da contratação de projetos de sistemas alternativos de 124 

esgotamento sanitário, falou que Carmo e Paraíba do Sul foram selecionados, sendo que a empresa 125 

realizará os serviços de elaboração de diagnósticos, projetos básico-executivos e estudos ambientais 126 

de sistemas alternativos de esgotamento sanitário nos municípios. Falou que o projeto está em 127 

tramitação na AGEVAP para assinatura, mas com a questão do TCE, está aguardando para dar 128 
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prosseguimento ao contrato. Luan falou sobre o SIGA WEB, que trata-se de um módulo de 129 

informações georreferenciadas dentro do SIGA CEIVAP, que terá foco na RH-IV. Falou que o Comitê 130 

Piabanha terá autonomia para definição dos dados a serem inseridos, bem como para a customização 131 

desse módulo. Falou que o GT SI realizou reuniões sobre o assunto e que aguardamos o agendamento 132 

de uma nova reunião com a empresa. Luísa e Rafaela falaram sobre o Acordo com a FIOCRUZ, que 133 

prevê o desenvolvimento de ações e projetos que promovam o uso sustentável de recursos hídricos 134 

com vistas à melhoria das condições de vida, promoção de saúde, desenvolvimento local e da 135 

conservação e preservação do meio ambiente em áreas contempladas pela Região Hidrográfica IV, 136 

prevendo a participação em editais para financiamento de projetos; observatório em saneamento na 137 

RH-IV; realização de cursos e oficinas (restauração florestal, saneamento, educação ambiental) e falou 138 

que encontra-se em tramitação para assinatura na Fiocruz. Erika falou sobre IV Seminário de 139 

Saneamento – Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, que será realizado em novembro de 140 

2020, em formato online. A proposta de programação está sendo elaborada com 4 encontros com 141 

palestras e debates. Sobre o edital de auxílio à pesquisa informou que o período de inscrição vai até 142 

28/09/2020. Luan informou que foram recebidas três inscrições, que passarão ainda pela habilitação, 143 

hierarquização e análise da pesquisa. 6. Solicitação de análise: Projeto Piloto CÍLIOS D’ÁGUA: Rafaela 144 

falou que se trata de um projeto de recuperação de mata ciliar na localidade Duarte da Silveira, em 145 

Petrópolis, e que esse projeto precisa ser analisado e sugeriu que seja solicitada uma apresentação. 7. 146 

Discussão sobre a questão apresentada em reunião Plenária sobre as ausências em reuniões do 147 

Comitê. Erika indicou que o item deve ser organizado para a próxima plenária, e perguntou se serão 148 

desconsideradas as ausências ou não. Rafaela falou que as ausências anteriores à Carta nº 01/2020 149 

foram desconsideradas e sugeriu que a contagem seja para reuniões que ocorram após a aprovação 150 

do novo RI. Victor informou que a carta informava que seriam desconsideradas as ausências até 151 

dezembro de 2019, mas foi solicitado que se atentassem para participação das reuniões. Na última 152 

plenária foi solicitada a revisão do item. Julieta comentou que deve começar a ser contabilizado após a 153 

mudança do RI. Rafaela propôs que seja apresentado à plenária que o Diretório sugeriu que a partir de 154 

28/07/2020 sejam contabilizadas as faltas e propôs apresentar o quantitativo de faltas desse período 155 

no momento da discussão e que seja colocada em votação para definição do próprio Plenário sobre a 156 

questão. 8. Informes: a. Reuniões dos CBH’s, INEA e AGEVAP sobre o parecer do TCE e Ofícios do INEA: 157 

Erika falou que esse informe foi enviado por e-mail, e que o INEA recebeu um comunicado do TCE/RJ 158 

sobre a ilegalidade de um dos contratos de gestão, e, como medida de precaução o INEA, suspendeu 159 

todos os repasses aos CBH’s. Falou que o Piabanha já solicitou e recebeu todos os recursos de 2020 160 
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previstos no PAP, mas que ainda existe saldo, pois o PAP é feito com base em estimativas. Falou que 161 

seria válido realizar a solicitação dos recursos e tentar o repasse, mesmo com a questão da suspensão. 162 

Falou que para solicitar estes recursos será necessário atualizar o PAP vigente com o saldo que consta 163 

na conta, podendo ser prevista também a previsão de arrecadação para os próximos anos. Falou que 164 

de acordo com o que foi dito em reunião com o INEA, apenas um relator do TCE/RJ emitiu o parecer 165 

de ilegalidade, logo o INEA acredita que isso ocorreu pelo desconhecimento da legislação sobre 166 

recursos hídricos e falou que os Comitês estão se reunindo para solucionar o problema. Victor falou 167 

que o PAP é atualizado a cada 5 anos, e que o atual tem vigência até 2020. Falou que conforme 168 

explicado, o Comitê foi avisado que ainda possui recursos em conta, não previstos no PAP. Falou que 169 

as tabelas do PAP já estavam sendo atualizadas, que já foram levantadas as previsões de arrecadação 170 

e iniciadas as atualizações dos valores, mas que, com base nessa necessidade de solicitação de 171 

recursos seria necessária a aprovação do PAP, e que, de qualquer forma, em maio de 2021, será 172 

necessário fazer nova atualização para adequações ao Plano de Bacia. Falou que para os termos 173 

aditivos do CG, é necessário indicar a fonte de recursos e, como o PAP está sendo revisado, foi 174 

proposto o envio de Carta do Comitê comunicando a situação ao INEA, informando o valor do custeio 175 

de 2021 e que o objetivo é aprovar o PAP na próxima reunião plenária. José Paulo solicitou que seja 176 

disponibilizada a planilha com as alterações do PAP e, solicitou falou que pode representar e defender 177 

a aprovação no CERHI, após a aprovação pelo Comitê. Rafaela falou que em 2019 foram solicitados os 178 

repasses da Conta D ao INEA, mas esses não foram recebidos e que o valor da sexta parcela referente 179 

ao TAC já foi recebido. Foi proposto o agendamento de reunião extraordinária do Diretório, antes da 180 

plenária de outubro, para aprovação da atualização dos valores com base no saldo e previsão de 181 

arrecadação 2020 a 2025. Os Diretores decidiram que, devido à urgência e relevância do tema, não 182 

haveria tempo para reunião do Diretório, que fosse enviada a minuta de Resolução e as tabelas do 183 

PAP aos Diretores, para contribuições e aprovação, e solicitaram o agendamento de uma Reunião 184 

Extraordinária Plenária especificamente para aprovação da Resolução do PAP. O Diretório indicou que 185 

a plenária deveria ser convocada para o dia 08/10/2020, para comunicação sobre o parecer do TCE e 186 

para apresentação da atualização dos valores do Plano de Aplicação Plurianual, com base no saldo 187 

atual da subconta e na previsão de arrecadação dos próximos anos, visando possibilitar a continuidade 188 

da solicitação de repasse de recursos. Erika agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  189 

Encaminhamentos:  1) Foi alinhado entre os Diretores que após o envio da pauta das reuniões de 190 

Diretório, por questão de organização do trabalho, só poderão ser incluídos novos itens de pauta no 191 

início da reunião, após aprovação dos diretores.2) Encaminhar apresentação utilizada na reunião aos 192 
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Diretores; 3) Comunicar os Coordenadores da Câmara Técnica e dos Grupos de Trabalho sobre a 193 

solicitação de elaboração de relatórios/sínteses sobre o trabalho desenvolvido para envio ao 194 

Diretório;4) Fazer apresentação para o Plenário sobre o conteúdo do site, destacando os campos de 195 

composição, atas, legislação e materiais de reuniões; 5) Agendar reunião do Diretório com os 196 

Coordenadores de CT e GTs para informar sobre as regras da Resolução nº 53/2019 e do novo 197 

Regimento Interno e para discussão sobre a reformulação dos atuais GTs e CT, assim como a 198 

necessidade de criação de novas CTs; 6) Verificar com os representantes a disponibilidade e confirmar 199 

as representações, conforme indicações durante a reunião, para o CERHI, CT-IG GT FUNDRHI, GT PSA 200 

(CERHI), Fórum Fluminense de CBHs, GACG, Conselho da APA Petrópolis, COMDEMA Petrópolis, GTAOH 201 

e GTAI (CEIVAP);7) O Diretório solicitou a convocação de reunião plenária extraordinária (08/10/2020) 202 

para comunicação sobre o parecer do TCE e para apresentação da atualização dos valores do Plano de 203 

Aplicação Plurianual, com base no saldo atual da subconta e na previsão de arrecadação dos próximos 204 

anos, visando possibilitar a continuidade da solicitação de repasse de recursos; 8) Enviar Carta ao INEA 205 

comunicando sobre o processo de atualização do PAP e informando a previsão de recursos referentes 206 

aos custos do Contrato de Gestão nº 01/2010 para 2021; 9) Apresentar o controle de faltas atualizado 207 

na plenária do dia 20/10 e comunicar a decisão do Diretório; 10) Solicitar que o Bruno encaminhe o 208 

Projeto Macaúba com mais especificações para análise. 209 

A Reunião foi encerrada às 13 horas e 50 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 210 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 211 

Petrópolis (RJ), 25 de outubro de 2020.     212 

Ata aprovada na 21ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 29 de outubro de 213 

2020, por videoconferência na plataforma Google Meet. 214 

 215 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 216 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 217 
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