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ATA DA 18ª REUNIÃO NÃO PRESENCIAL EXTRAODINÁRIA DO DIRETÓRIO 1 

COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 18(dezoito) de maio de 2020, às 14h, via 2 

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

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

final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Rafaela Facchetti. 5 

Pauta/Discussão:  6 

1. Aprovação da ata da 17ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado: A aprovação ata da 7 

17ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado foi adiada para a próxima reunião. 8 

2. Minuta de Resolução sobre realização de reuniões por videoconferência: A pedido do Diretório, 9 

Victor iniciou a apresentação da minuta da Resolução que “Dispõe ad referendum sobre realização de 10 

reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê Piabanha”. José Paulo indagou sobre a 11 

aplicabilidade do Art. 21. §8 do Regimento, que dispõe que “As matérias a serem aprovadas ad 12 

referendum serão analisadas pelo Diretório Colegiado e homologadas pelo Presidente. Em casos 13 

urgentes ou inadiáveis, do interesse e salvaguarda do Comitê Piabanha, caberá ao Presidente a decisão, 14 

sendo em ambos os casos referendadas pelo Plenário na reunião subsequente.” Victor confirmou que o 15 

presidente tem essa atribuição e que as Resoluções sempre são analisadas pelo Diretório, conforme o 16 

Regimento. Victor continuou a leitura da minuta e destacou o artigo que dispõe que as reuniões serão 17 

públicas e deverão respeitar todas as condições, normas e prazos para realização e, quórum mínimo 18 

para reuniões e deliberações estabelecidos nas Resoluções e Regimento Interno do Comitê Piabanha, 19 

adequando-os, no que couber, ao meio virtual de realização, em especial o previsto nos arts. 12, 13, 14 20 

e 21 do Regimento Interno do Comitê Piabanha. Assim como, as reuniões deverão ser realizadas no 21 

dia definido na carta convocatória, não sendo permitida a continuação em outra data caso os assuntos 22 

não tenham sido finalizados. Victor indicou que a resolução foi elaborada com base no Regimento 23 

Interno e que as realizações das reuniões deverão ser precedidas de comunicados-prévios, obedecendo 24 

também as normas que regulamentam as diversas instâncias. José Paulo pontuou que as modalidades 25 

de divulgação desses comunicados-prévios devem ser acessíveis e contemplar a todos os membros e 26 

interessados igualmente, a fim de reduzir ruídos de comunicação e informações. Rafaela indicou que 27 

o Comitê deve seguir as regras estabelecidas pelo CERHI, uma vez que o órgão possui essa atribuição. 28 

Informou que a Resolução foi feita de acordo com a Resolução nº 224/2020 do CERHI. José Paulo 29 

reiterou aos demais participantes e membros do Diretório que a resolução visa um período de exceção, 30 

emergencial, devido à atual pandemia do COVID-19 e que as regras de videoconferência serão 31 

aplicadas apenas por esse período. Luís questionou se possíveis alterações no Regimento Interno 32 

podem contemplar ou diferir alguma das disposições da resolução do CERHI. Victor indicou que há 33 

essa possibilidade, uma vez que, a resolução do CERHI foi feita para uma situação excepcional, 34 
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porém, o regramento de formação, organização e funcionamento dos comitês devem seguir as 35 

disposições básicas da Resolução nº 05/2002 do CERHI. José Paulo falou que mesmo que falhas 36 

técnicas ocorram, que todas as alternativas de soluções para as mesmas sejam prontamente aplicadas e, 37 

comunicadas aos participantes da sala de videoconferência. Os membros do Diretório Colegiado 38 

aprovaram a resolução que permite realização de reuniões por videoconferência no âmbito do 39 

Comitê Piabanha. Victor indicou que esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação e que, 40 

com as resoluções do CERHI e do Comitê permitindo reuniões por videoconferências, as reuniões 41 

poderiam ser retomadas, inclusive as plenárias e questionou os Diretores sobre as pautas de votações 42 

do Regimento Interno e Eleições do novo Diretório Colegiado, que ficaram suspensas por 43 

impossibilidade de realização de reuniões. Victor informou que, conforme decisão do Diretório 44 

comunicará aos membros que serão retomadas as reuniões plenárias, por videoconferência, que as 45 

próximas reuniões ordinárias seguirão o calendário normal aprovado, e que será enviada convocatória 46 

para a reunião extraordinária para revisão do Regimento, entre 22 e 26 de junho, conforme solicitado, 47 

e visando cumprir o prazo mínimo de 30 dias previsto no Regimento. 48 

2.1 – Regimento Interno.  49 

Luís indicou que a possibilidade de votações virtuais é positiva e, que o momento social atual 50 

necessita a promoção dessa modalidade e, que as votações do RI e Eleições do novo Diretório 51 

colegiado devem ocorrer virtualmente. Victor indicou que votação de aprovação do Regimento 52 

Interno deve seguir as regras estabelecidas no Regimento, com convocatória e proposta a ser enviada 53 

com antecedência mínima de 30 dias e pauta exclusiva para votação. Luís indicou que deve haver a 54 

convocação para a Plenária para votação do Regimento Interno. Erika ponderou sobre a ordem das 55 

votações e, sugeriu que seja realizada uma maior mobilização para atrair mais parceiros, membros e 56 

interessados nas atividades do Comitê. Falou que é importante informar aos membros do Comitê sobre 57 

os artigos com mudanças propostas referentes às eleições por ser uma alteração significativa, não 58 

podendo o plenário ser surpreendido. Falou que não concordava, porém, que seria uma decisão do 59 

plenário, mas que os membros devem estar cientes para votar. José Paulo sugeriu que seja convocada 60 

uma reunião extraordinária, para revisão do regimento interno, a fim de apresentar aos membros as 61 

alterações feitas. Victor falou que a proposta elaborada pelo Grupo de Revisão foi enviada a todos os 62 

membros, com destaque nas alterações e nas alternativas de textos dos artigos que serão discutidos em 63 

reunião antes de qualquer aprovação do Regimento Interno, que será votada pelo Plenário, cabendo a 64 

aprovação ou não das alterações propostas no Regimento, podendo também incluir propostas enviando 65 

contribuições antes ou até no dia da discussão. Falou que com a nova convocatória, será encaminhada 66 

novamente a proposta. Rafaela reiterou que a votação e decisão cabe ao Plenário, indicou que o 67 
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Comitê precisa de renovação e de uma maior mobilização. Os membros do Diretório definiram pela 68 

convocação da Reunião Plenária, seguindo as regras pré-dispostas para votação do Regimento Interno.  69 

2.2 – Eleição do Diretório.  70 

Conforme solicitado, Victor explicou como é o procedimento para a eleição. Falou que na reunião 71 

plenária a ser convocada, poderão ser criadas 3 (três) salas virtuais, uma para cada segmento, para 72 

eleição dos dois representantes de cada um para o Diretório, e que, não havendo consenso no 73 

segmento, será feita uma votação. Após as definições de dois representantes de cada segmento o 74 

Diretório estará formado, assim, todos retornam para a sala virtual da Plenária e, dentre os 6, é feita a 75 

manifestação do interesse em ser Presidente e Secretário, e, se não houver mais de um candidato para 76 

cada cargo, a Plenária apenas homologa a decisão. Se houver concorrência para os cargos, coloca-se 77 

em votação. Informou também que o calendário de reuniões plenárias aprovado para o ano de 2020 78 

seria seguido: 76ª - 16/06/2020; 77ª - 18/08/2020; 78ª - 20/10/2020.  79 

3. Discussão sobre proposta de ação de saneamento no Quilombo Boa Esperança (participação 80 

da Coordenadora do GT Saneamento e Qualidade da Água): Victor informou que, conforme 81 

encaminhamento da última reunião do Diretório, a Karina, Coordenadora do GT, foi convidada para 82 

discutir junto com o Diretório a possibilidade de retomada do projeto de implantação de biossistemas 83 

na região quilombola de Areal. Erika iniciou a discussão solicitando que carta enviada à Fiocruz 84 

contemple as especificidades das atividades do projeto que visa a parceria de cooperação entre o 85 

Comitê e a Fiocruz, pontuou também que é de suma importância novas parcerias com demais 86 

Instituições sejam firmadas. Luísa ressaltou que a Carta não foi enviada e que os membros receberam 87 

apenas uma minuta para realizarem considerações e que, após aprovação seria enviada, pontuou 88 

também que a Fiocruz indicou que para submissão do projeto a princípio não seria necessária tal 89 

formalização, porém, essa minuta foi elaborada mediante a solicitação do Diretório. Erika falou que 90 

mesmo que a Fiocruz não precise agora formalizar especificando, que cabe ao comitê este 91 

detalhamento e que deve ser citado na carta onde será o investimento, com anexo a planilha de custos 92 

estimados. Foi solicitado o envio do projeto final e da minuta de carta ao Diretório antes do envio da 93 

carta com os valores que serão aportados pelo Comitê. Rafaela solicitou o envio aos membros do 94 

projeto final relativo ao Edital de Parceria entre o Comitê e a Fiocruz, e informado que a ideia geral do 95 

projeto junto a Fiocruz objetiva contemplar cercamento de nascentes, aplicação de tecnologias 96 

(cisternas, reservatórios) para armazenamento de água. Sobre os biossistemas, foi informado que na 97 

17ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado, foi levantada a possibilidade de elaboração e 98 

execução de um projeto no local com objetivo de retomar a ideia de implantar um biossistema na 99 

localidade, ação que foi prevista em anos anteriores, mas não prosseguiu. Erika indicou que o projeto 100 

anterior não prosseguiu devido às dificuldades nas definições sobre operação e manutenção do 101 
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sistema. A ideia seria reformular o projeto anterior e atuar na implantação de fossas filtro de sistemas 102 

individuais, tendo em vista que a localidade estar em área rural e as moradias estarem espaçadas. 103 

Karina questionou se houve solicitação do projeto ou se era uma ação própria do Comitê. Erika 104 

indicou que é uma ação do próprio Comitê e, que após contato com o INEA identificou que pode 105 

haver a possibilidade de replicação das metodologias, como questionário aplicado em projetos como o 106 

Bonfim. Karina solicitou que os coordenadores dos GTs passem a participar das reuniões do Diretório 107 

Colegiado ou que as informações das ações que estão em andamento sejam repassadas a esses, a fim 108 

de mantê-los atualizados das atividades. Rafaela indicou que apenas o projeto junto à Fiocruz foi 109 

discutido no Diretório, mas ainda é um projeto em andamento e, desse surgiu a ideia de um novo 110 

projeto, de biossistemas, que deverá ser discutido pelo GT Saneamento. Luísa sugeriu que os informes 111 

mensais que são enviados aos membros do Diretório, sejam encaminhados também aos coordenadores 112 

dos GTs e CT. Foi aprovado o encaminhamento dos relatórios mensais de ações do Comitê também 113 

aos coordenadores de CT e GTs. Erika reiterou que o projeto pode trazer resultados benéficos à região 114 

e, além disso proporcionar ao Comitê novas parcerias e resultados mais efetivos. Rafaela ponderou 115 

que o Comitê deve atuar com cautela, aguardar a aprovação ou declínio do projeto junto à Fiocruz e, 116 

partir desse resultado elaborar as ações frente ao projeto junto ao GT Saneamento e demais parceiros. 117 

Karina pontuou que o projeto precisa da autorização do município e dos proprietários/responsáveis 118 

para poder ser realizado. Erika indicou que a ideia seja discutida no GT Saneamento para 119 

prosseguimento das ações. Rafaela indicou que essas ações de aprovação de investimentos devem 120 

obedecer às regras do Comitê. Karina reiterou a necessidade de criação de um projeto, para embasar a 121 

proposta do mesmo e, com isso conseguir junto ao Comitê a aprovação e destinação para os recursos. 122 

Rafaela indicou que as ações de ambos projetos podem ser otimizadas e que as prioridades devem ser 123 

apresentas e justificadas a fim de fornecer transparência às ações do Comitê. Luísa indicou proposta 124 

de data para a reunião do GT Saneamento. Foi aprovado o agendamento para às 14h do dia 27 de maio 125 

de 2020.  126 

10. Encaminhamentos: 1) Aprovação da ata da 17ª Reunião Extraordinária adiada para a próxima 127 

reunião; 2) Publicar no site a Resolução nº 57/2020, que dispõe ad referendum sobre realização de 128 

reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê Piabanha; 3) Comunicar aos membros que serão 129 

retomadas as reuniões plenárias, por videoconferência, e que as próximas reuniões seguirão o 130 

calendário normal aprovado; 4) Convocar reunião extraordinária para revisão do regimento interno 131 

em data entre 22 e 26 de junho, visando cumprir o prazo mínimo de 30 dias previsto no Regimento; 5) 132 

Agendar reunião do GT Saneamento para discutir sobre a proposta de projeto de biossistemas. 6) 133 

Encaminhar os relatórios mensais de ações do Comitê também aos coordenadores de CT e GTs. 134 



 

5 
 

A Reunião foi encerrada às 16 horas e 35 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 135 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 136 

Petrópolis (RJ), 18 de maio de 2020.     137 

Ata aprovada na 74ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 29 de maio de 138 

2020, na plataforma de videoconferência, Google Meet. 139 

 140 

LISTA DE PRESENÇA: Membros do Diretório Colegiado: Rafaela Facchetti (Transportes Única), 141 

Luís Eduardo Amorim Ramos (Prefeitura de Paraíba do Sul), Erika Melo Brandão Assis (Bege por 142 

Verde), José Paulo Soares de Azevedo (COPPE/UFRJ). Membros do Comitê Piabanha: Claudia 143 

Karina Wilberg de Castro (Associação Petropolitana de Engenheiros e Arquitetos-APEA). 144 

Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), 145 

Luan Bento Ferreira (AGEVAP/UD2), Felipe Albert de Oliveira Nascimento (AGEVAP/UD2), 146 

Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  147 


