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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2020, às 13h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

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

do Comitê Piabanha e sete convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve 4 

início às treze horas, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Sr.ª Erika Cortines (UFRRJ- ITR). 5 

Pauta/Discussão:  1. Aprovação das atas da 19ª e 20ª Reuniões Extraordinárias e da 76ª Reunião 6 

Ordinária do Diretório Colegiado: As atas foram aprovadas pelos membros. 2. Análise e aprovação da 7 

documentação da UERJ como membro da Sociedade Civil: Erika Cortines (UFRRJ/ITR) informou a 8 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) solicitou participação no Comitê como representante da 9 

Sociedade Civil. Disse que cabe ao diretório a análise e aprovação e, em caso dessa, a posse será 10 

submetida ao Plenário. Victor Montes (AGEVAP/UD2) apresentou a documentação enviada pela 11 

instituição sendo composta dos seguintes documentos: Ficha de inscrição, Cópia do Estatuto da UERJ e 12 

a Resolução Conjunta SEH / SECTI / UERJ Nº 21 de 28/10/2015; Cópia do Diário Oficial com a Portaria nº 13 

356/2020, que nomeia Ligia Maria Sampaio De Medeiros como Diretora da Escola Superior de Desenho 14 

Industrial (UERJ); Carta de Indicação do Representante sendo enviada a Ata do Departamento indicando 15 

a Prof.ª Patricia Regina Chaves Drach e a Profª. Maria das Graças Ferreira; Memorial descritivo das 16 

atividades desenvolvidas nos dois últimos anos, foi enviada descrição de projeto de pesquisa na sub-17 

bacia do rio Fagundes e citado que a presença da UERJ é recente na cidade de Petrópolis, cujo curso de 18 

Arquitetura e Urbanismo ESDI/UERJ teve início com a turma de 2016. Mas informaram que as ações 19 

propostas para a cidade podem representar uma forma de integração e acolhimento do curso pela 20 

população local. Julieta Paiva (Werner Tecidos) questionou qual o projeto apresentado pela instituição. 21 

Victor informou que o nome do projeto é: “Urbano rural e a sustentabilidade: Estudo do Vale das 22 

Videiras”, coordenado pela Profª Patricia Regina Chaves Drach, de acordo com a documentação. José 23 

Paulo (COPPE/UFRJ) comentou que a participação da Instituição só tem a somar ao Comitê.  Rafaela 24 

Facchetti (Transportes Única) pediu para que na reunião plenária a Instituição se apresente e fale dos 25 

projetos que envolvem a RH-IV. Os Diretores aprovaram a documentação da UERJ para que venha a ser 26 

membro da Sociedade Civil.  3. Criação/Reestruturação das CTs e GTs do Comitê Piabanha: Erika falou 27 

que foi aprovada a transformação do GT PSA Hídrico em Câmara Técnica Mananciais e, que foi discutida 28 

a possibilidade de unir os GT’s em três Câmaras Técnicas. Seria mantida a Câmara Técnica institucional, 29 

com a proposta de alterar o nome e indicar que trabalhe nas atividades de gestão, e as atribuições do 30 

GT Sistemas de Informação seriam incorporados nela; Câmara Técnica Mananciais (já aprovada) e 31 

Câmara Técnica Saneamento que terá as atribuições discutidas no GT. Julieta demonstrou preocupação 32 
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com o esvaziamento da Câmara Técnica Institucional com a criação das demais e, que deve ser definido 33 

em qual CT o grupo do Plano de Bacia e Enquadramento será incluído. José Paulo pontuou que deve 34 

haver uma maior ênfase na Educação Ambiental e mobilização. Destacou a importância da manutenção 35 

dos temas de cobrança, outorga, etc. na CT Institucional e, que é necessária uma maior mobilização do 36 

GT Educomunicação. Rafaela sugeriu que o GT Educ. permaneça, não sendo direcionado apenas uma 37 

CT.  Victor explicou que o GT Plano de Bacia é um GT temporário e possui atribuições específicas, 38 

informou da decisão pela extinção do GT PSA e transformação em CT Mananciais, que já foi aprovada. 39 

Sobre a CT Saneamento ainda será discutida no GT Saneamento. Erika comentou que é importante que 40 

a discussão sobre a CT Institucional, suas funções e atribuições também ocorra na instância e depois 41 

retorne. Julieta questionou como serão indicados metas e prazos ao GT Educomunicação, uma vez que, 42 

esse não se reporta a nenhuma CT. Erika sugeriu que caso o GT seja mantido, cabendo uma avaliação 43 

dos prazos e metas estabelecidos na instituição do mesmo. E, que concorda com a sugestão do GT Edu 44 

permear todas as CT’s. Julieta comentou que o GT deve ter prazos, metas e que sejam diferentes entre 45 

as CT’s para não haver conflitos entre os projetos e trabalhos. José Paulo sugeriu que para evitar 46 

conflitos entre as ações devem ocorrer reuniões conjuntas para discussão, promovendo uma maior 47 

amplitude de suas ações. Rafaela disse que o GT Educomunicação está cumprindo as metas 48 

estabelecidas para o ano e que o GT pode permear todas as CT’s com projetos e ações de mobilização, 49 

conscientização e educação ambiental. Erika propôs focar nas três câmaras técnicas, manter o GT 50 

Educomunicação. Jose Paulo questionou o nome da CT Institucional para Câmara Técnica Instrumentos 51 

de Gestão. Foi explicado que esta assumiria atribuições gerais relacionadas aos instrumentos de gestão. 52 

Foi aprovada a proposta inicial de reestruturação das CTs, devendo ser mantida a CT Institucional, 53 

apenas com alteração do nome para CT Instrumentos de Gestão e inclusão de atribuições. As alterações 54 

propostas para esta CT deverão ser discutidas na instância e, havendo concordância, deverá elaborar as 55 

atribuições e submeter ao Plenário. As outras duas, sendo CT Mananciais e CT Saneamento, a primeira 56 

já criada e a segunda deverá ter suas atribuições propostas pelo GT e submetidas ao Plenário. Assim, o 57 

Comitê passará a ter três CTs. Foi aprovada a reestruturação dos GTs, devendo ser mantidos o GT Plano 58 

de Bacias e Enquadramento e o GT Educomunicação. As atribuições do GT Sistemas de Informações 59 

serão repassadas à CT Instrumentos de Gestão e as do GT Saneamento para a CT Saneamento. Assim, 60 

o Comitê passará a ter dois GTs, o GT Plano de Bacias e Enquadramento e o GT Educomunicação.  4. 61 

Minuta de Resolução que dispõe sobre o nivelamento dos PPUs: Erika explicou que a discussão foi 62 

solicitada pelo Coordenador da CT Institucional, para encaminhamento ao Plenário de uma resolução 63 

para nivelamento de PPU’s. A resolução dispõe sobre igualar o valor dos PPUs na RH IV para os três 64 



 

3 
 

setores, conforme o valor já estabelecido para o setor de saneamento, indústria e outros, passando a 65 

valer a partir de 1º (primeiro) janeiro de 2022. Jose Paulo comentou que se o objetivo for reduzir 66 

desperdícios, melhorar a qualidade e gestão dos recursos através da arrecadação é uma alteração 67 

positiva, desde que tenha parceiras como Emater, para acelerar os processos. Rafaela concordou com 68 

a criação da resolução e, que o comitê terá o ano de 2021 para acessar e mobilizar os agricultores. E, 69 

que ocorra uma revisão na CT da fórmula de cobrança, com destaque para os coeficientes dos usos 70 

consuntivos. Julieta reiterou que a criação da resolução foi aprovada na CT e, sobre os coeficientes 71 

deverão ser analisado e discutidos. E, questionou da possibilidade de aplicar cobranças coletivas. José 72 

Paulo disse que deveria ser discutido junto as associações e COGENS, seguindo a metodologia do Rio 73 

Rural. Bruno Evaristo (Pref. De Areal) disse que as outorgas coletivas possuem dificuldades e podem não 74 

ser viáveis e eficazes na região visando os objetivos estimados. Citou que parceiras com as secretarias 75 

e departamentos podem auxiliar nas licenças de outorgas para suporte aos agricultores. E, que pode 76 

não ser funcional e talvez essas ações tragam dados mais próximos da realidade. Os membros 77 

aprovaram o envio ao plenário da minuta de Resolução. 5. Definição de indicação para o Fórum 78 

Fluminense CBHs e CERHI: Erika explicou que atualmente no CERHI são representantes Luís Eduardo 79 

Amorim (titular) e Rafaela Facchetti (suplente) e que foi perguntado pelo conselho se haveria 80 

atualização dos representantes. E, para o Fórum Fluminense é necessário definir pela manutenção ou 81 

não do representante do poder público atual. Julieta comentou que no CERHI é importante a 82 

participação de Erika. Rafaela comentou que no CERHI é importante que todos os diretores possam 83 

participar como ouvintes das reuniões. Os diretores decidiram encaminhar as indicações de 84 

representação no FFCBHs dos membros: Erika Cortines, Rafaela Facchetti e Luís Eduardo Amorim e para 85 

indicações de representação no CERHI dos membros: Erika Cortines(titular) e Rafaela Facchetti 86 

(suplente).  6. Devolutiva das representações do Comitê Piabanha em outras instâncias e de seus 87 

membros nas representações internas (GTs e CTs) para o diretório colegiado e plenária: Erika explicou 88 

que em conversas com Victor e Julieta foi proposto que os diretores enviassem resumidamente os 89 

assuntos sobre as reuniões que participaram e mensalmente, criar um boletim informativo.  Jose Paulo 90 

comentou que é interessante a criação de um informativo mensal. Julieta comentou que os informes, 91 

resumos, relatos seriam adicionados ao WhatsApp e para os demais membros a newsletter/boletim. 92 

Victor sugeriu que os assuntos sejam resumidos e, que sejam elaborados informes mensais para o 93 

Plenário sobre as principais reuniões do Comitê e participações externas, destacando apenas os fatos 94 

mais relevantes.  7. Definição de temas prioritários para a produção de vídeos Institucionais e compra 95 

de equipamento. Erika comentou da importância da construção de vídeos para divulgação do comitê e 96 
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sugeriu a priorização de temas desses. Indicou que foi feito um levantamento de equipamentos que o 97 

Comitê pode adquirir para produzir os vídeos ou então contratar profissionais externos. Felipe Albert 98 

(AGEVAP/UD2) indicou que os equipamentos serão úteis para elaboração de vídeos, conteúdos, 99 

diagramações profissionais, citou que o Comitê possui alguns equipamentos, mas que esses não são 100 

totalmente apropriados para a demanda solicitada. Entre os equipamentos listados estão, foram 101 

utilizados apenas como base para ter noção de valores. Seriam uma workstation (processador, 102 

memória, capacidade de armazenamento, placa de vídeo, licenças, próprios para o trabalho), filmadora 103 

de mão 4k, tripé para câmera DSLR; anel de iluminação com tripé e suporte para celular; suporte para 104 

celular com tripé; 2 (dois) microfones lapela sem fio; 1 (um) microfone normal sem fio; 2 (dois) cartões 105 

de memória 400gb para câmeras. Rafaela comentou que é importante que os equipamentos sejam 106 

adquiridos, mas que alguns os vídeos precisam ser elaborados por serviço contratado. Julieta comentou 107 

que o tempo e processo burocrático para aquisição e contratação do serviço são os mesmos. Bruno 108 

comentou que pode ser interessante definir os temas e projetos e buscar contratação dos vídeos, 109 

trabalhando paralelamente com a aquisição dos equipamentos. Jose Paulo comentou sobre a aprovação 110 

de aquisição e criar um cronograma de definição de temas. Os diretores aprovaram a compra de 111 

equipamentos. 9. Apresentação do Programa Mananciais CEIVAP e agenda de trabalho para indicação 112 

das Sub-Bacias prioritárias. Neste momento entraram na reunião os convidados para apresentação e 113 

discussão do item 9 da pauta: Marie Ikemoto (INEA/CEIVAP), Flavio Monteiro (AGEVAP), Lauro Bassi 114 

(Água e Solo), Elisa Kich (Empresa Água e Solo), Luis Eduardo (Pref. De Paraíba do Sul) e Markus Budzynkz 115 

(APEDEMA). Marie Ikemoto (INEA/CEIVAP) agradeceu o espaço para apresentar Programa Mananciais 116 

CEIVAP. Flavio Monteiro (AGEVAP) explicou que o programa faz parte da deliberação n° 276/2019 117 

CEIVAP e, que durante a apresentação representantes da empresa Água e Solo participariam a fim de 118 

apresentar maiores detalhes das ações que serão desenvolvidas. Apresentou o histórico de estruturação 119 

do CEIVAP junto a AGEVAP, que foi iniciado em 1996. Disse que em 2014 foram iniciados os projetos de 120 

PSA Hídrico que abrangeu a RH-IV com os projetos Rio Fagundes e AMA2, com enfoque de trabalho das 121 

áreas de propriedades rurais. Em 2019, iniciou-se o programa de investimentos ambientais 122 

hidrográficos de integração dos sete comitês afluentes - Programa Mananciais CEIVAP. Esclareceu que 123 

o programa possui dois objetivos: o projeto PRISMA para microbacias hidrográficas, elencando projetos 124 

nessa região, sendo 3 por comitê afluente num horizonte de 15 anos. O projeto Intervenções abrange 125 

uma serie de intervenções para aumento de serviços ambientais para aumento da qualidade e 126 

quantidade de água. Justificou que o Comitê teria como tarefa a elaboração de um mapa de sub-bacias 127 

prioritárias para investimento no Programa Mananciais. Essa tarefa seria executada com a empresa 128 
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Água e Solo e o GT PSA, esse grupo apresentaria uma hierarquização e priorização de bacias, ou seja, 129 

uma listagem para ser apreciada em Plenária e deliberada pelo Comitê para o CEIVAP, para que o 130 

programa seja aplicado ao Piabanha. Apresentou a estruturação da equipe de ação que conta com a 131 

coordenação da AGEVAP, a empresa Água e Solo que disponibilizará a equipe de atuação que será 132 

responsável pela hierarquização, implantação do PRISMA, início das obras de intervenção e 133 

acompanhamento. Lauro Bassi (Água e Solo) falou que a empresa Água e Solo fornece a infraestrura e 134 

experiências necessárias para uma boa execução do projeto. Citou que aspectos como organização 135 

social, gestão local e compartilhada, adesão das comunidades são fundamentais para um projeto 136 

participativo, garantindo a supervisão, implantação, avaliação das ações para conseguir resultados mais 137 

sustentáveis e duradouros. E, que os critérios de priorização devem ser técnicos, com graus de 138 

elegibilidade e exclusão. Os critérios de priorização são técnicos, de elegibilidade e de excludentes. E 139 

propôs critérios e criticidade ambiental e mobilização social como pontos principais pontos de seleção 140 

e a necessidade de criação de indicadores padronizados, de aplicação em toda a RH. Flavio indicou que 141 

a apresentação da empresa visa iniciar as tratativas com os CBHs, e que os conteúdos de ordens técnicas 142 

serão tratados no grupo de trabalho. Reiterou que o programa objetiva medidas de intervenções que 143 

promovam a melhoria da qualidade e quantidade de água, e o PRISMA define as melhores estratégias. 144 

Solicitou a possibilidade de inclusão em reunião do GT PSA ou CT, buscando um alinhamento de agenda 145 

para discutir metodologias, critérios, coleta de informações, priorizações ente outros possa ser indicado 146 

pelo Comitê, qual a bacia prioritária para pôr o programa mananciais em curso. José Paulo comentou 147 

que o comitê pode buscar dados junto a EMATER, para iniciar as atividades. Erika agradeceu a 148 

apresentação e falou que o programa está muito alinhado com as discussões atuais do Comitê, como 149 

priorização de microbacias, que o comitê possui 5 bacias prioritárias e já com critérios de priorização, 150 

mas que podem ser alinhados aos do CEIVAP. Luis Eduardo (Pref. De Paraíba do Sul) comentou que pode 151 

ser positivo a antecipação da reunião do GT PSA para discutir as solicitações. Perguntou se ainda é 152 

existente a Escola de Projetos e, se ainda está vigente estruturar ações nesse projeto e depois fazer 153 

parcerias com a Água e Solo. E, que os recursos não gastos no PROTRATAR podem ser redirecionados 154 

para o Mananciais. Marie respondeu que a Escola de Projetos está em discussão com a diretoria do 155 

CEIVAP e a ANA, mas é existente a limitação da resolução da ANA que trata sobre contratações e 156 

implantação de projetos. Esse projeto surge enquanto não podemos promover andamento no anterior. 157 

Complementou que já ocorreu uma reunião com o GT Plano, para tratar das áreas de priorização da RH 158 

IV e esse material de apoio será enviado para o Comitê. Markus  Budzynkz  (APEDEMA) comentou que 159 

havia entendido  que o PSA Hídrico havia sido extinto, mas se ainda há possibilidade de reuniões, que 160 
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está de acordo. Victor informou que a extinção do GT PSA Hídrico ocorrerá apenas na data de 161 

composição em plenária da Câmara Técnica Mananciais. José Paulo disse que entende ser importante 162 

integrar informações de todas as instâncias do Comitê. Flavio reforçou que a empresa Água e Solo estará 163 

dedicada a construção do seu Plano de Trabalho com a AGEVAP. Conseguiremos nos reunir com os 164 

grupos de trabalho dos CBHs a partir da última semana de novembro/20 e, solicitou que seja incluída 165 

uma apresentação ou discussão na plenária ou próxima reunião da câmara técnica. E, agradeceu pelo 166 

espaço cedido para apresentação. Erika informou que ao término das discussões uma reunião com o 167 

grupo Mananciais do CEIVAP agendada e, que todas as ações para preservação dos recursos hídricos 168 

são importantes, agradeceu a presença dos participantes e encerrou a reunião. 10. Informes gerais: 169 

Erika comentou sobre o projeto Agente das águas da FIOCRUZ, que objetiva a mobilização e capacitação 170 

de comunidades para uso das águas e, que irá participar de uma capacitação para ampliar áreas de 171 

atuação e, que acredita ser uma boa oportunidade de parceria para o Comitê.  172 

Encaminhamentos: 1) Foi aprovada a documentação da UERJ, devendo ser incluído o item de pauta para 173 

a posse na próxima reunião Plenária, assim como solicitar apresentação sobre a atuação da instituição 174 

na RH-IV; 2) Foi aprovada a proposta de reestruturação das CTs, devendo ser mantida a CT Institucional, 175 

com alteração do nome para CT Instrumentos de Gestão (condicionada à aprovação da CT Institucional), 176 

e outras duas, sendo CT Mananciais e CT Saneamento; 3) Foi aprovada a proposta de reestruturação dos 177 

GTs, devendo ser mantidos o GT Plano de Bacias e Enquadramento e o GT Educomunicação. As 178 

atribuições do GT Sistemas de Informações serão repassadas à CT Instrumentos de Gestão (caso 179 

aprovada) e as do GT Saneamento para a CT Saneamento; 4) Encaminhar minuta de Resolução com as 180 

atribuições da CT Instrumentos de Gestão para a Câmara Técnica Institucional discutir e aprovar a 181 

proposta; 5) Incluir na pauta da reunião plenária de dezembro a aprovação da minuta de Resolução que 182 

dispõe sobre o nivelamento dos PPUs e encaminhar para discussão da CT Instrumentos de Gestão, em 183 

2021, a revisão da fórmula de cobrança, com destaque para os coeficientes dos usos consuntivos; 6) 184 

Encaminhar as indicações de representação no FFCBHs dos membros: Erika Cortines, Rafaela Facchetti 185 

e Luis Eduardo Amorim; 7) Encaminhar as indicações de representação no CERHI dos membros: Erika 186 

Cortines e Rafaela Facchetti; 8) Elaborar informes mensais para o Plenário sobre as principais reuniões 187 

do Comitê e participações externas, destacando apenas os fatos mais relevantes; 9) Verificar 188 

possibilidade e iniciar a aquisição de equipamentos de filmagem e edição de vídeos, e aprovar os temas 189 

e planejamento para a elaboração e divulgação dos vídeos; 10) Encaminhar a apresentação do 190 

Programa Mananciais aos membros do Diretório; 11) Inserir na pauta da próxima reunião plenária a 191 
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apresentação do Programa Mananciais CEIVAP e encaminhar o assunto para acompanhamento da CT 192 

Mananciais. 193 

A Reunião foi encerrada às 16 horas e 15 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 194 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 195 

Petrópolis (RJ), 29 de outubro de 2020.     196 

Ata aprovada na 77ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 27 de novembro de 197 

2020, por videoconferência na plataforma Google Meet. 198 

 199 

Erika Cortines                                                     Julieta Laudelina de Paiva 200 

Presidente do Comitê Piabanha      Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 201 
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