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ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 07 (sete) de agosto de 2020, às 15h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

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

membro do Comitê Piabanha e três convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a 4 

reunião teve início às quinze horas, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Sr.ª Rafaela dos 5 

Santos Facchetti Vinhaes Assumpção (Transportes Única Petrópolis Ltda). 6 

Pauta/Discussão:  1. Definições para eleição do Diretório Colegiado: Victor Montes (AGEVAP/UD2) 7 

falou que foi solicitado na última reunião a continuidade de três assuntos de pauta. Informou que a 8 

Resolução nº 58/2020 do Comitê permite que a eleição do Diretório Colegiado seja realizada em 9 

reuniões plenárias não presenciais. Sobre o período do mandato do atual Diretório Colegiado, falou 10 

que esse permanece prorrogado por até 90 dias após o comunicado oficial das autoridades 11 

governamentais que determinarem o fim das medidas de isolamento social, podendo este prazo ser 12 

reduzido até o agendamento de reunião plenária para eleição.  Disse que o Regimento Interno em 13 

vigor permite a realização de qualquer reunião por videoconferência. Indicou que não há um 14 

procedimento específico para realização da reunião, mas que o ideal era uma reunião somente para 15 

eleição do diretório, e que entre a data de convocação e a reunião, que houvesse um prazo de duas 16 

semanas para a equipe se organizar e para os membros que desejam se candidatar possam se 17 

mobilizar dentro de seus segmentos. Falou que elaborou uma proposta de criação de quatro salas de 18 

reunião: sendo uma sala para a reunião principal da Plenária, e 3 salas, sendo uma para o Poder 19 

Público, uma para os Usuários e uma para a Sociedade Civil. Iniciada a reunião os procedimentos serão 20 

explicados a todos e solicitaremos que os membros entrem através dos links nas referidas salas de 21 

reuniões conforme o segmento aos quais pertencem. Para não termos conflitos de dois ou mais 22 

membros de cada instituição, em cada sala teremos um funcionário da UD e um estagiário, 23 

controlando com uma planilha a presença e os controles de titularidades, correspondência de 24 

segmentos e membros. Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) indicou que as planilhas estão formatadas para o 25 

processo ser transparente, todos os membros verão quem são os participantes da sala, os 26 

preenchimentos das presenças, correspondências de segmento e votos. Rafaela Facchetti 27 

(Transportes Única) questionou se a votação é aberta. Victor respondeu que de acordo com o RI todas 28 

as votações do Comitê são abertas. Por isso, um procedimento transparente está sendo formulado. 29 

Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) questionou sobre os prazos de convocação e reunião. Victor 30 

explicou que é mais uma questão de tempo para mobilizar os participantes, o prazo mínimo é de cinco 31 

dias para convocação de uma reunião. Rafaela indicou que não irá se candidatar à reeleição como 32 
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presidente. Foi dito que conforme o §1º do Art. 8º da Resolução CNRH nº 05/2000, ‘Os cargos de 33 

Presidente e de Secretário Executivo só poderão ser reeleitos uma única vez.” e, que o mesmo artigo 34 

possui referência no RI atual, o que gerou dúvida por parte de alguns diretores, sendo indicado 35 

realizar consulta ao órgão que emitiu tal Resolução. Luís Eduardo (Pref. de Paraíba do Sul) indicou que 36 

poderia ser feita a consulta, mas somente se Rafaela desejar se reeleger, caso não, a necessidade da 37 

consulta se faz desnecessária, pois seria o único caso em que poderia ocorrer tal impedimento. José 38 

Paulo (COPPE/UFRJ) comentou que a consulta não pode ser posta como condicionante a realização da 39 

nova eleição e sugeriu consulta ao CERHI. Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) também sugeriu consultar 40 

ao CERHI. Raimundo reiterou que a consulta não pode condicionar o processo e que há consenso dos 41 

diretores sobre a realização de eleição. Foi definida a data de 15 de setembro de 2020 para a eleição 42 

do novo Diretório. 2. Alinhamento sobre as estratégias em relação ao monitoramento para 43 

enquadramento dos rios da RH-IV. Luan apresentou o status das demandas sobre os monitoramentos 44 

de rios na RH-IV. O primeiro monitoramento está com dois produtos em atraso, e a assessoria jurídica 45 

da AGEVAP tratou dos trâmites administrativos para emissão de notificação extrajudicial, conforme 46 

previsto no contrato. Informou que assim que houvesse resposta o Diretório seria informado. Falou 47 

sobre a segunda contratação que prevê o Monitoramento dos Rios afluentes da RH-IV, tendo o ato 48 

convocatório sido realizado em julho, e a empresa vencedora foi a Hidro Science e agora será 49 

comunicada para assinatura do contrato. Luan apresentou o histórico da demanda dos 50 

monitoramentos, pois o Comitê decidiu iniciar as discussões sobre o enquadramento dos rios. Na 61ª 51 

Reunião do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha, em 2018, foi iniciada a discussão sobre a 52 

elaboração de minuta de Resolução sobre enquadramento de corpos hídricos dentro de Unidades de 53 

Conservação de Proteção Integral. Na 62ª Reunião do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha, em 54 

2018, foi discutida a primeira versão do Termo de Referência para a Contratação de empresa 55 

especializada para o monitoramento de rios na RH-IV. Após esta reunião, o Comitê solicitou uma 56 

reunião específica (11ª Reunião Extraordinária do Diretório), em julho de 2018, onde foram discutidos 57 

os aspectos mais técnicos da questão do monitoramento. Na 14ª Reunião Extraordinária do Diretório 58 

Colegiado do Comitê Piabanha, em 2019, foi levantada a possibilidade de ampliação do 59 

monitoramento de rios na RH-IV. Após isso, na 9ª Reunião do GT Plano de Bacia e Enquadramento, em 60 

2019, o item voltou a ser apresentado e foi definido o escopo de amostragem do monitoramento de 61 

afluentes na RH-IV. Após a apresentação e aprovação dos parâmetros e periodicidade das 62 

amostragens para o TdR, foi solicitado o envio de descrição mais detalhada dos pontos de análises 63 

para os membros. Posterior a esse envio, realizei visita aos pontos, com registros fotográficos, 64 
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algumas informações foram alteradas devido à inviabilidade de acesso a algumas áreas, sendo 65 

comunicado e aprovado pelo GT Plano, e, assim, foi iniciado o processo do Ato Convocatório. Foi 66 

apresentado um escopo dos monitoramentos sendo o primeiro Monitoramento de Rios com 67 

orçamento de R$ 209.741,09, contratação: R$ 144.200,00 e o Termo Aditivo relacionado à medição de 68 

vazão trimestral no valor R$ 17.000,00, totalizando o contrato no valor de R$ 161.200,00. O escopo 69 

contempla: 9 pontos fixos, 1 ponto móvel por campanha, com a periodicidade de Qualidade – Mensal 70 

/ Vazão – Trimestral em um cronograma com 12 meses de amostragem, resultando em 4 produtos, 71 

que são os relatórios técnicos. Já o segundo monitoramento foi orçado em R$ 186.054,40, e a 72 

contratação no valor de R$ 120.159,00. O escopo contempla 30 pontos fixos, 2 pontos móveis por 73 

campanha, com periodicidade de  Qualidade – Trimestral / Vazão – Semestral, em um cronograma de 74 

12 meses de amostragem, resultando em 2 produtos, que são os relatórios técnicos. E, por fim, 75 

apresentou mapas do Monitoramento de Rios com oito pontos no rio Piabanha, um no Rio Paquequer 76 

entre Bonsucesso e Vieira, sendo a maioria dos pontos móveis instalados na cabeceira do rio 77 

Piabanha. Já o Monitoramento de ampliação, contou com mais pontos, distribuídos ao longo dos 78 

afluentes e em todos os municípios da RH-IV, contando com 2 pontos de campanha em cada um 79 

desses, seguindo o modelo do monitoramento anterior. José Paulo falou a análise dos resultados deve 80 

ser concentrada em parâmetros mais críticos e gradativamente ir expandindo as ações, a fim de 81 

conhecer as regiões que ainda não se possuem dados, sendo importante escolher trechos prioritários, 82 

possuir históricos de qualidade de água desses, criar simulações e depois ações. Raimundo comentou 83 

que é necessário que o Comitê se debruce sobre ações de longo prazo, sendo os monitoramentos 84 

qualificados junto às especificidades, metodologias, necessidades, objetivos, resultados e avaliação 85 

desses e, que as ações saiam do modo prioritário para programas permanentes, para haver 86 

mensuração das ações. Enfatizou sobre a metodologia adotada de monitoramento e enquadramento 87 

por trechos, o que demanda uma necessidade técnica maior e se essa metodologia é racional, sendo 88 

necessária uma relação custo-benefício. E, sobre criar uma metodologia de aferição de resultados 89 

através de métodos já existentes, buscando a eficiência, eficácia e efetividade das ações. Rafaela falou 90 

que foi proposto o monitoramento de pontos para enquadrar o Rio Piabanha por trechos, sendo 91 

necessário um retrato desses pontos. Falou que a experiência com a atual empresa foi negativa, 92 

devido aos atrasos nos produtos e aos resultados, mesmo após as advertências e notificações. E que 93 

devido aos erros de medição de OD, autorizou nova coleta de dados e que está aguardando os 94 

resultados. Disse que é importante ter esse retrato, analisar os resultados dos monitoramentos para 95 

identificar as ações futuras do Comitê, uma vez que, o Plano de Bacias e o Enquadramento dos Corpos 96 
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Hídricos são objetivos desse. Falou que o Comitê deve ser mais rigoroso quanto aos editais e solicitou 97 

que caso a empresa não entregue o relatório pendente, que a AGEVAP tome as providências 98 

necessárias. David Miller falou que temos um levantamento de dados históricos da ANA, INEA, CPRM e 99 

outras instituições. Luan disse que elaborou uma planilha com todos os dados existentes nos arquivos 100 

da UD2 e enviou a todos os membros no final de 2019, conforme encaminhamento. David pediu que a 101 

planilha seja reenviada e que seria importante retomar a avaliação e interpretação desses dados 102 

históricos. David falou que agendou para o dia 03 de setembro uma Reunião do GT Sistemas de 103 

Informação e que pretende reduzir suas atividades no Comitê, sendo assim solicitará que outro 104 

membro do GT SI assuma a coordenação. José Paulo comentou que o modelo atual está voltado ao 105 

enquadramento e que os resultados podem ser utilizados para outras ações. José Paulo falou que por 106 

conta dos resultados de OD, o ideal seria realizar novas medições independentes de alguns pontos 107 

para verificar se os parâmetros estão adequados. Luís falou que as séries históricas devem ser 108 

utilizadas e se necessário efetuar contratações para compilar os resultados, e, ressaltou que foi 109 

informado que medidas contratuais sobre a empresa atual já estão sendo tomadas. Foi proposta uma 110 

reunião para continuar o assunto sobre o contrato de monitoramento com a gerência e diretoria da 111 

AGEVAP, antes de reunião com o GT Plano e Enquadramento, para esclarecimentos. Raimundo 112 

solicitou que seja feita uma avaliação e levantamento das demandas específicas e, que as solicitações 113 

dos produtos atrasados permaneçam. Rafaela comentou que a sobrecarga de trabalhos e que gostaria 114 

de resgatar as funções de Agência e do Comitê. E, que acha importante a reunião com a AGEVAP para 115 

tratar dos gargalos dos processos e solicitou o envio de uma carta solicitando respostas a esses 116 

problemas. Luís sugeriu que na reunião com a AGEVAP seja apresentado o SIGA. Victor disse que 117 

existem muitas demandas, e que muitas são solicitações que vão além dos encaminhamentos oficiais 118 

de reuniões. Que as demandas e reuniões aumentaram muito neste período de isolamento social, 119 

devido à facilidade de realização de reuniões por videoconferência e que o Comitê precisa agir 120 

estrategicamente e prioritariamente frente às demandas. Falou que não se trata de uma reclamação 121 

ou crítica, mas uma constatação do aumento do volume de demandas. Luís parabenizou a equipe da 122 

UD pelos trabalhos executados. 3. Edital de Auxílio à Pesquisa: José Paulo sugeriu que a divulgação do 123 

Edital seja voltada às instituições com a priorização de temas e ações para aplicar os recursos. Luan 124 

informou que as inscrições vão até 28/09 e que existem 3 inscritos até o momento. Victor informou 125 

que houve um reforço nas divulgações que antes eram quinzenais, agora são semanais através das 126 

mídias sociais e por e-mail para universidades. 127 
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Encaminhamentos: 1) Enviar apresentações das reuniões para os membros do Diretório; 2) Enviar 128 

informação do processo de concessão dos serviços da CEDAE e carta do FFCBHs aos membros; 3) 129 

Encaminhar lista de universidades para as quais o Edital foi divulgado e solicitar contribuição para 130 

novos envios para divulgação do Edital de Auxilio; 4) Foi aprovado o agendamento de reunião Plenária 131 

no dia 15/09 para a eleição do novo Diretório Colegiado, devendo a divulgação ser feita no mínimo 132 

com duas semanas de antecedência; 5) Enviar Carta ao CNRH para solicitar esclarecimento em relação 133 

ao disposto na Resolução CNRH nº 05/2000, sobre a reeleição de Presidente e Secretário; 6) Agendar 134 

reunião sobre o contrato de monitoramento com a gerência da AGEVAP, antes de reunião com o GT 135 

Plano e Enquadramento, em decorrência de dúvidas e para esclarecimentos; 7) Alinhar com o 136 

Coordenador do GT Plano e Enquadramento reunião para estratégias referentes ao monitoramento 137 

dos rios e elaboração de escopo de atividades para consultoria; 8) Agendar reunião do Diretório 138 

Colegiado antes do dia 15/09; 9) Reencaminhar e-mail enviado em dezembro de 2019 com os dados 139 

sobre do Hidroeco.  140 

A Reunião foi encerrada às 18 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 141 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 142 

Petrópolis (RJ), 07 de agosto de 2020.     143 

Ata aprovada na 21ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 29 de outubro de 144 

2020, por videoconferência na plataforma Google Meet. 145 

 146 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 147 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 148 
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