
 

1 
 

ATA DA 17ª REUNIÃO NÃO PRESENCIAL EXTRAODINÁRIA DO DIRETÓRIO 1 

COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA, realizada nos dias 04 (quatro) e 06 (seis) de maio de 2 

2020, às 14h, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de quatro membros do 3 

Diretório Colegiado, um membro do Comitê Piabanha e sete convidados (conforme a relação de 4 

presença no final da ata). A reunião teve início às quatorze horas, conduzida pela Presidente do 5 

Comitê Piabanha, Rafaela Facchetti. 6 

Pauta/Discussão:  7 

1. Aprovação da ata da 73ª Reunião do Diretório Colegiado: A ata foi aprovada pelos membros.  8 

2. Avaliação da situação dos repasses de custeio e projetos: Victor falou sobre os repasses de 9 

custeio do Contrato de Gestão nº 01/2020, que são utilizados para custear atividades como pagamento 10 

de funcionários e outros gastos administrativos da AGEVAP; que o último repasse ainda não havia sido 11 

efetuado; que foi informado que os salários dos funcionários da AGEVAP dependeriam deste repasse; 12 

que em abril, os Comitês enviaram Cartas ao INEA solicitando que fossem efetuados os repasses de 13 

custeio e projetos pendentes; que os Comitês se mobilizaram e aprovaram Resoluções, que permitiam a 14 

utilização de recursos de projetos para o pagamento de custeio;- que o CERHI também aprovou 15 

Resolução com esta autorização; que as Cartas solicitando os repasses dos recursos de projetos foram 16 

enviadas pelo Comitê Piabanha em dezembro/2019 e março/2020. Rafaela frisou a importância das 17 

solicitações de repasses de custeio e projetos ao INEA, a fim de resguardar o andamento de todas as 18 

atividades do Comitê. Informou também que as revisões do Contrato de Gestão devem ocorrer até 19 

setembro, deve ser incluída cláusula prevendo a criação de reserva de caixa para custeio para evitar este 20 

problema. Luís indicou que a Resolução aprovada pelo CERHI sobre a utilização de recursos de 21 

projetos com custeio é a de n° 225/2020. Neste sentido, foi solicitado envio de Carta à AGEVAP 22 

solicitando o pagamento dos salários dos funcionários com base nas Resoluções aprovadas. José Paulo 23 

afirmou a importância da retomada dos Grupos de Acompanhamento do Contrato de Gestão do 24 

Piabanha, para que seja analisado o contrato e auxiliem na revisão dos objetivos, metas e prazos do 25 

Contrato de Gestão. Foram apresentadas as solicitações de recursos com base em saldos disponíveis em 26 

conta realizadas pelo Comitê, nos meses de dezembro/2019 e março/2020, totalizando R$ 27 

1.274.554,11, sendo R$ 1.173.594,30 da Conta D e R$ 2.540.963,65 da CUTE. Foi solicitado o envio 28 

de Carta ao INEA solicitando informação sobre o valor do corte de 30% no saldo da subconta da RH-29 

IV no FUNDRHI sobre o disponível em 31/12/2019, gerado pela Emenda Constitucional nº 73/2019. 30 

3. Reavaliação da proposta de planejamento de desembolsos de recursos em 2020: Victor 31 

reapresentou a proposta de desembolsos de recursos em 2020, sobre cada subprograma e sobre os 32 

recursos que já estavam disponíveis na AGEVAP, indicou que o Diretório solicitou que fossem feitas 33 

propostas de ações macro para investimento dos recursos. Sobre as alterações no remanejamento de 34 
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recursos, sugeriu que os destinados a Saneamento não fossem alterados, com exceção dos valores 35 

destinados ao Plano de Bacia. A proposta é remanejar os recursos existentes em conta, mas que ainda 36 

não possuem ações definidas para os Subprogramas de Saneamento e Qualidade da Água, mantendo o 37 

recurso previsto para o Subprograma Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Gestão 38 

(incluindo elaboração do Plano de Bacia e Proposta de Enquadramento). José Paulo ponderou que 39 

deve haver uma maior participação e engajamento social nos projetos, a fim de obter melhores 40 

resultados, parcerias e a mobilização das ações realizadas pelo Comitê. Erika indicou que o momento é 41 

conturbado, mas também apresenta oportunidades para o Comitê ser mais participativo, criando 42 

projetos e ações integradas como reflorestamento, saneamento, monitoramento e comunicação na área 43 

de atuação do Comitê.  44 

3.1 – Cooperação Piabanha & Fiocruz: Rafaela citou a proposta de projeto referente ao acordo de 45 

cooperação com a Fiocruz, em linhas de atuação nas áreas de agroecologia, participação na recuperação 46 

de mananciais e nascentes, capacitação, armazenamento e distribuição de água, implantação de 47 

biossistemas e composteiras sustentáveis para prevenir que os mananciais recebam efluentes e resíduos 48 

na área do Quilombo Boa Esperança em Areal-RJ. O nome do projeto é "Semeando a transição 49 

agroecológica no Quilombo da Boa Esperança, Areal/RJ" e a proposta é que o Comitê ofereça 50 

contrapartida de no máximo de R$ 50.000,00. José Paulo reiterou que o objetivo do Comitê é melhorar 51 

a qualidade da água, alocando recursos em áreas, ações prioritárias e integradas com demais atores que 52 

podem identificar oportunidades, fazer articulações e que gerem resultados ao Comitê. Erika indicou 53 

que as propostas devem possuir foco em ações de saneamento com aporte em ações de comunicação e 54 

reflorestamento e em sistemas de monitoramento. Luís solicitou que o projeto, assim que aprovado 55 

pela Fiocruz, seja apresentado ao Diretório para maiores detalhes e considerações. Rafaela reiterou que 56 

o Comitê realizaria ações referentes aos itens de cercamento de nascente, captação e reservatório de 57 

água e, promoção de um curso de construção de cisternas para água de chuva para uso de subsistência e 58 

agricultura. Jose Paulo solicitou a elaboração de uma declaração por parte do jurídico da AGEVAP, 59 

apresentando as linhas gerais do projeto, o edital e a parceria da Fiocruz. Como objetivo resguardar 60 

legalmente as ações para não promover inconsistências jurídicas futuras. Luísa informou que o jurídico 61 

da AGEVAP foi consultado sobre o projeto de parceria com a Fiocruz e, o mesmo indicou parecer 62 

favorável à parceria. Uma vez que, dentro do escopo das ações e plano de trabalho consta o aporte de 63 

contrapartida para projetos externos e demais critérios que o projeto com a Fiocruz atende, incluindo a 64 

dispensa em edital de chamamento para cooperação no projeto. Victor reiterou que as propostas de 65 

redistribuição de recursos dos desembolsos são referentes somente a recursos que ainda não possuem 66 

ações definidas, demais projetos em andamento e já pré-definidos não sofreram remanejamentos. 67 

Rafaela informou que solicitará que uma representante da Fiocruz, participe da próxima reunião do 68 
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Diretório para apresentar o projeto, responder a questionamentos e considerações. José Paulo solicitou 69 

que seja criado Grupo de lista de transmissão no Whatsapp para comunicados aos membros e criação 70 

de pasta no Google Drive com as ações e projetos desenvolvidos pelo Comitê Piabanha desde a criação. 71 

3.2 – Atlas da RH IV 72 

Foi solicitada a elaboração ou atualização do orçamento para impressão do Atlas da RH-IV. Após 73 

discussões, a proposta de realocação de recursos apresentada não foi aprovada, podendo ser propostas 74 

ações para utilização dos recursos já repassados e sem destinação específica.  75 

A reunião foi retomada no dia 06 de maio de 2020 às 14h.  76 

3.3 – Cooperação Piabanha & Fiocruz: Rafaela apresentou Daiana Gomides (Fiocruz), e informou 77 

que ela faria uma breve explicação sobre o projeto citado. Daiana mencionou que o Fórum Itaboraí é 78 

um escritório da Fiocruz em Petrópolis, sendo sediado no Palácio de Itaboraí, que conta com atividades 79 

de promoção à saúde, ações intersetoriais que visam melhorar as condições de vida da sociedade. 80 

Apresentou um breve histórico da parceria do BNDES com a Fiocruz, que se trata de um Acordo de 81 

Cooperação para alocar recursos de geração de trabalho e renda. Um desses projetos é o do Quilombo 82 

da Boa Esperança em Areal. No momento, aguarda-se a tramitação final entre a presidência da 83 

Fiocruz e BNDES para execução da ação, foi citado que o projeto conta com a parceria do Comitê 84 

Piabanha e prevê ações de preservação de nascentes e gestão de recursos hídricos. José Paulo 85 

perguntou sobre a existência de documentação referente aos projetos. Luísa mencionou que enviou a 86 

documentação relativa ao Edital aos diretores. Quanto ao projeto do BNDES, a Daiana encaminharia 87 

para ciência dos diretores. Erika questionou sobre as ações em relação à preservação das nascentes. 88 

Daiana mencionou que o Comitê poderia propor ações que considere mais adequadas.  Rafaela 89 

esclareceu que ela propôs a ação de recuperação de nascentes, partindo da premissa de que será 90 

realizado o cercamento das nascentes. Destacou também que se o projeto for aprovado, será feito 91 

levantamento no local da quantidade de material necessário. Serão atribuídos valores dentro dos R$ 92 

50.000,00 propostos para material de cercamento, um reservatório e as cisternas de placas de concreto. 93 

Rafaela mencionou que conta com o apoio dos especialistas para fazer a fiscalização e para adoção da 94 

melhor prática. Erika sugeriu a contratação de uma empresa para a implementação. Daiana destacou 95 

que o Edital prevê doze meses de atividades, tendo em vista que as ações serão de curto e médio prazo. 96 

Daiana mencionou que o projeto foi embasado em ações de capacitação, tendo que vista que foi 97 

apontado no relatório da regularização fundiária o uso indiscriminado de agrotóxico. A questão de 98 

transição estava incluída no projeto do BNDES, mas foi retirada pelos técnicos. Por isso, a fim de 99 

preencher a lacuna, o foco se voltou em ações de capacitação no projeto do Edital do Itaú. O modelo 100 

desenvolvido do projeto é implantar unidades demonstrativas, ou seja, a ideia é capacitar de 20 a 30 101 

famílias que têm como fonte de renda alguma atividade agrícola. Essas famílias se sensibilizariam com 102 
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algum tipo de experimento agroecológico, como tecnologia de compostagem e outros seis módulos 103 

demonstrativos. O projeto visa deixar de 5 a 7 tecnologias de agroecologia disponíveis para a 104 

comunidade de forma que as mesmas possam se expandir, como também, deixar uma infraestrutura 105 

capaz de atender as demandas de água potável tanto para consumo como para atividades agrícolas. Foi 106 

contemplado também um projeto piloto de captação e reserva da água de chuva, a fim de demonstrar 107 

que existem outras formas viáveis em tempos de escassez. Daiana explicou que o Comitê Piabanha 108 

entraria com as ações mais adequadas a serem feitas relacionadas aos recursos hídricos. Ressaltou a 109 

importância dos mutirões para envolvimento da comunidade que estará fazendo parte do 110 

empreendimento coletivo e também como forma de estimular a organização. Esclareceu também que 111 

no projeto não é definida a metodologia e como será implantado, mas sim que para todas as tecnologias 112 

implantadas será realizada a capacitação para manutenção das mesmas. José Paulo destacou que há um 113 

campo enorme a ser trabalhado, muito além de alocar recursos, mas de complementar esse projeto e até 114 

mesmo identificar outros projetos pilotos em que essa experiência possa futuramente ser aplicada. 115 

Daiana informou que existe um mapeamento das localidades, que foi realizado pela equipe, e sugeriu 116 

marcar um próximo encontro para que fosse apresentado o mapeamento. Rafaela destacou que esses 117 

projetos podem ser replicados. Erika sugeriu priorizar a contratação de pessoas da comunidade como 118 

forma de geração de renda. Luísa perguntou sobre a parte de compostagem que não está incluída na 119 

planilha de orçamento. Daiana informou que a etapa de compostagem foi incluída na agroecologia e se 120 

tornará uma das unidades demonstrativas. Destacou que enviaria o projeto do BNDES para Rafaela 121 

para disseminar aos outros membros. Rafaela reiterou que a proposta é o aporte financeiro de R$ 122 

50.000,00 do Subprograma 2.2 para o Projeto com a Fiocruz, e que a princípio é necessário apenas 123 

indicar o valor da contrapartida. Erika propôs que seja elaborada carta com o detalhamento do apoio, a 124 

fim de resguardar o Comitê, indicando que será para cercamento de nascentes. Também sugeriu que 125 

mesmo que não seja contemplado via Edital, que o Comitê utilize o recurso para esta finalidade. Falou 126 

que o recurso deveria ser disponibilizado com a indicação de onde seria investido, e que poderia ser 127 

feito estudo pela UD2 com base no PSA para realização do cerceamento, e que estas especificações 128 

devem estar claras pra Fiocruz. Rafaela falou que há previsão de outras ações na proposta, como a 129 

construção de reservatório, e que as ações que poderão ou não ser feitas só poderão ser definidas após o 130 

resultado do Edital. Luís indicou que ao longo do ano devido à pandemia algumas ações estratégicas 131 

podem ser revistas e, ações como de fomento à pesquisa podem ser também priorizadas. Erika indicou 132 

que demais trabalhos como saneamento e instalação de biodigestores podem proporcionar uma melhor 133 

aplicação dos recursos na comunidade. Jose Paulo e Rafaela solicitaram que Erika, junto ao GT 134 

Saneamento, elabore um escopo do projeto e orçamento de biodigestores, a fim de continuar a 135 

discussão sobre a proposta de saneamento para a comunidade. Os membros do Diretório Colegiado 136 
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aprovaram o aporte de R$ 50.000,00 para a parceria com a Fiocruz e o Banco Itaú, “Objetivo 2 - 137 

Aprimorar a gestão de recursos hídricos”, do Projeto "Semeando a transição agroecológica no 138 

Quilombo da Boa Esperança, Areal/RJ".  139 

3.4 – Proposta de Projeto de Mobilização e Educação Ambiental na Região Hidrográfica 140 

Piabanha: Victor indicou que o item seguinte é sobre uma proposta de Projeto de Mobilização e 141 

Educação Ambiental na Região Hidrográfica Piabanha. A proposta teve origem no GT 142 

Educomunicação e foi solicitada a elaboração de um escopo do projeto que visa capacitações nos 10 143 

(dez) municípios. Jose Paulo reiterou que as mobilizações devem enfatizar os objetivos e ações do 144 

Comitê. Erika sugeriu utilizar como base o resultado da Oficina de Comunicação realizada pelo 145 

Comitê. Após discussões os membros solicitaram que o projeto seja atualizado e novamente 146 

encaminhado ou apresentado em reunião para considerações. Foi solicitada a reformulação no Projeto 147 

de Mobilização, visando contemplar ações atuais, integrando com as propostas da Oficina de 148 

Comunicação realizada pelo Comitê em 2013, para nova discussão sobre o projeto.  149 

3.5 – Apresentação da Resolução do CERHI:  Victor apresentou a resolução do CERHI n° 150 

224/2020, publicada no dia 04/05/2020 autorizando as reuniões não presencias dos Comitês. Foi 151 

solicitada a elaboração de minuta de resolução do Comitê com base nas regras do CERHI.  152 

4 – Informes: a – Acompanhamento da elaboração do Plano de Bacia: Luísa informou sobre as 153 

atividades do Comitê sobre o Plano de Bacia, e falou que no mês de abril ocorreram as seguintes 154 

atividades: a Primeira reunião da 2ª Fase do GT Plano Ampliado, a 12ª e 13ª Reuniões do GT Plano e 155 

Bacia e Enquadramento do Comitê Piabanha – reuniões que tiveram o foco em análises, discussões e 156 

compilações das contribuições do GT acerca das consultas encaminhadas à PROFILL. Indicou que a 157 

PROFILL está em processo de finalização da etapa de diagnóstico e prognóstico do produto solicitado, 158 

assim como, a elaboração das etapas de ações e prioridades integradas – etapas de identificação de 159 

ações que são passíveis de integração entre os afluentes e o CEIVAP. E, que no dia 22/04 em reunião 160 

do GT Ampliado pela plataforma Google Meet, a PROFILL realizou uma apresentação sobre o 161 

diagnóstico e prognóstico dos Comitês - afluentes mineiros e fluminenses – onde cada Comitê indicou 162 

suas colocações, suas prioridades e questionamentos sobre o conteúdo do produto. Reiterou que com as 163 

reuniões, foi possível redefinir prioridades que serão fundamentais para a continuidade do trabalho da 164 

PROFILL. José Paulo solicitou o relatório de revisão das ações da PROFILL referentes ao produto, 165 

sugestões, inclusões, execuções entre outros itens. Luísa apresentou o calendário de Acompanhamento 166 

de Plano de Bacia que incluem os Planos de ações e, Ações e Prioridades Integradas. Indicou que os 167 

documentos de revisão foram solicitados, mas que a PROFILL ainda não realizou o encaminhamento 168 

desses. Erika questionou sobre a integração do produto ao monitoramento dos rios no Plano. Luísa 169 

indicou que o tema ainda não foi discutido, mas que o monitoramento está sendo realizado e, as ações 170 
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serão referentes ao produto PF03, uma vez que possui ações que podem ser integradas ao CEIVAP. 171 

José Paulo reiterou sobre a importância de as informações serem integradas, a fim de identificar os 172 

principais atores da Bacia e com isso conhecer melhor seus aspectos e variáveis e, com os resultados 173 

primários e secundários obtidos, planejar ações futuras do Comitê. 174 

b – Informe mensal sobre o andamento das ações planejadas pelo Comitê Piabanha: Victor 175 

apresentou o informe mensal do mês de abril/2020, relatório solicitado pelos membros do Diretório 176 

Colegiado em fevereiro/2020, a fim de que possam acompanhar as ações que foram aprovadas pelo 177 

Comitê para 2020 com atualização do que foi executado mensalmente pelo Comitê Piabanha. Informou 178 

que os diretores podem acessar os informes por e-mail e através da plataforma do Google Drive. 179 

Encaminhamentos: 1) Criar Grupo de lista de transmissão no WhatsApp para comunicados aos 180 

membros; 2) Enviar Carta à AGEVAP solicitando o pagamento dos salários dos funcionários com 181 

base nas Resoluções aprovadas; 3) Solicitar informações sobre o valor que foi transferido da 182 

subconta do Comitê no final de 2019, em função da EC; 4) Enviar aos Diretores informações e 183 

documentos referentes ao projeto que está sendo proposto pela Fiocruz; 5) Foram aprovados R$ 184 

50.000,00 do Subprograma 2.2 para o projeto "Semeando a transição agroecológica no Quilombo da 185 

Boa Esperança, Areal/RJ"; 6) Elaborar minuta de Resolução com regras para reuniões por com base 186 

na determinação do CERHI; 7) Foi solicitada a reformulação no Projeto de Mobilização, visando 187 

contemplar ações atuais, integrando com as propostas da Oficina de Comunicação realizada pelo 188 

Comitê em 2013, para nova discussão sobre o projeto. 8) Elaborar orçamento para impressão do 189 

Atlas da RH-IV. 9) A proposta de realocação de recursos não foi aprovada. Poderão ser propostas 190 

ações para utilização dos recursos já repassados e sem destinação específica. 10) Criar pasta no 191 

Google Drive com as ações e projetos desenvolvidos pelo Comitê Piabanha desde a criação. 11) 192 

Agendar reunião para discutir proposta de ação de saneamento no Quilombo Boa Esperança (GT 193 

Saneamento). 194 

A Reunião foi encerrada às 16 horas. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 195 

Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 196 

Petrópolis (RJ), 04 e 06 de maio de 2020.    197 

Ata aprovada na 74ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado realizada no dia 29 de maio de 198 

2020 na plataforma de videoconferência, Google Meet. 199 

 200 

LISTA DE PRESENÇA: Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes Única), 201 

Luís Eduardo Amorim Ramos (Prefeitura de Paraíba do Sul), Erika Melo Brandão Assis (Bege por 202 

Verde), José Paulo Soares de Azevedo (COPPE/UFRJ). Membros do Comitê Piabanha: Patrícia 203 

Ferreira de Souza Lima (CEFET) (04/05). Convidados: Daiana Gomides (Fórum Itaboraí/Fiocruz) 204 

(06/05), Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Luan 205 

Bento Ferreira (AGEVAP/UD2), Felipe Albert de Oliveira (AGEVAP/UD2), Arthur Cunha de Souza 206 

(AGEVAP/UD2), Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).   207 


