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ATA DA 16ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS 1 

SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO  (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 25 2 

(vinte e cinco) de junho de 2020, às 14 horas, de forma não presencial, via plataforma de 3 

videoconferência Google Meet, com a presença de vinte e nove membros  do Comitê Piabanha e sete 4 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida  pela Presidente do Comitê 5 

Piabanha, Sr.ª Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção  (Transportes Única).  6 

Pauta/Discussão: 1. Apresentação/aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê 7 

Piabanha. Rafaela Facchetti (Transportes Única), Presidente do Comitê Piabanha, após conferência do 8 

quórum mínimo, iniciou o item e informou que o objetivo da plenária é a apresentação das propostas 9 

de revisão do Regimento Interno e que a condução da mesma seria realizada pelo Paulo de Souza Leite 10 

(CDDH), representando o Grupo de Revisão do Regimento Interno. Victor Montes (AGEVAP/UD2) 11 

informou que a reunião foi convocada exclusivamente para a Revisão da proposta do Regimento Interno 12 

e, seguindo o Art. 12. § 7º que dispõe que “No caso de alteração do Regimento, a convocação deverá 13 

ser acompanhada da respectiva proposta, ressaltando que as alterações do Regimento somente 14 

poderão ser votadas em reunião extraordinária especialmente convocada para esse fim, com 15 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e com a aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 16 

membros.” Ressaltou que a formação do Grupo de Revisão do RI foi aprovada na 69ª Reunião Ordinária 17 

do Comitê Piabanha, realizada em fevereiro/2019 e que, em março/2019 foi enviado o Regimento 18 

Interno atual para todos os membros para contribuições até o dia 17/05/2019. Recebidas as 19 

contribuições, o Grupo de Revisão trabalhou na elaboração da proposta, que foi finalizada em 20 

fevereiro/2020. A reunião de apresentação da proposta prevista (25/03) foi suspensa devido à 21 

pandemia da COVID-19, porém, com a aprovação da Resolução CBH Piabanha nº 57/2020, que permitiu 22 

plenárias por videoconferências, em 25/05 o Comitê enviou nova convocação para a 16ª Reunião 23 

Extraordinária, solicitando novamente contribuições. Falou que a Revisão foi fundamentada 24 

principalmente nas normas: Lei Federal 9.433/97, Lei Estadual 3.239/99, Resolução CERHI nº 05/02, que 25 

dispõe sobre diretrizes para a formação, organização e funcionamento CBHs, Resolução CNRH nº 26 

05/2000, que dispõe sobre diretrizes para a formação e funcionamento de CBHs, Decreto Estadual nº 27 

38.235/05, que instituiu o Comitê Piabanha, Resolução CERHI nº 12/05, que aprovou a instituição do 28 

Comitê Piabanha. Paulo de Souza Leite (CDDH) falou que as propostas apresentadas seguem a 29 

determinação de revisão obrigatória a cada 4 (quatro) anos, que foram realizadas 4 (quatro) reuniões 30 

presencias do Grupo de Revisão do Regimento Interno, que todos os procedimentos regimentais foram 31 

seguidos e, em seguida, apresentou as alterações propostas pelo Grupo de Revisão, conforme minuta 32 
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enviada a todos os membros. Disse que todas as contribuições enviadas pelos membros foram 33 

analisadas e algumas incorporadas e que demais discussões e alterações durante a reunião poderiam 34 

ser feitas. Os números dos artigos, parágrafos e incisos citados se referem ao texto do Regimento 35 

Interno vigente, após as aprovações, a ordem será revisada e serão feitas as correções formais 36 

necessárias. No artigo 5º, foi proposta a inclusão do termo “Plano de Bacia do COMITÊ PIABANHA”. 37 

Votação: aprovação por unanimidade. No artigo 7º, foi proposta a substituição do termo “órgãos” por 38 

“instâncias” no caput do artigo. Foi proposta a inclusão do cargo de “Vice- presidência” e, no inciso VI, 39 

foi proposta inclusão de “e de Acompanhamento”. Votação: Foram aprovadas por unanimidade as 40 

alterações no título do artigo e inciso VI; Foi reprovada, por unanimidade, a criação do cargo de Vice 41 

Presidência e, aprovada, por unanimidade, a inclusão na Seção do Diretório: “Serão definidas em 42 

Resolução específica outras atribuições para os demais Diretores, visando otimizar e dividir o trabalho 43 

do Diretório Colegiado”. No artigo 8º, foi proposta a inclusão do termo “entidades” antes do termo 44 

“membro” no caput do artigo e que o § 3º passe a ter a seguinte redação: “A participação no Comitê é 45 

conferida às entidades que indicarão formalmente as pessoas físicas para representá-las, devendo cada 46 

entidade, pública ou privada, enquanto titular ou suplente, indicar um representante e o respectivo 47 

substituto para ocupar a vaga correspondente, não sendo aceita representação por procuração.” 48 

Votação: 17 votos favoráveis e 5 votos contra as alterações. Ainda no artigo 8º, foi proposta a inclusão 49 

de mais dois parágrafos: “As vagas não pertencem aos seus representantes como pessoas físicas, mas 50 

às entidades públicas ou privadas representadas no Comitê, que poderão substituí-los a qualquer 51 

momento. Caso a instituição membro opte por trocar ser representante, o novo substituirá o antigo no 52 

Plenário, Diretório Colegiado, Câmara Técnica e Grupos de Trabalho” e “Junto ao documento de 53 

indicação, a entidade deverá formalizar que se compromete em disponibilizar o representante indicado 54 

para participação nas reuniões do Comitê Piabanha, devendo se atentar ao calendário oficial de reuniões 55 

divulgado na última reunião plenária do ano.”. Votação: aprovação por unanimidade. Ainda no artigo 56 

8º, o § 12 passa a ter a seguinte redação: “Todas as entidades habilitadas durante o processo eleitoral 57 

que não forem eleitas para a titularidade ou suplência serão hierarquizadas e poderão assumir como 58 

membro, em caso de vacância.” Votação: aprovação por unanimidade. No artigo 9º, foi proposta a 59 

alteração do inciso II, na alínea “a”, alteração de “4 (quatro) membros organizações não 60 

governamentais” para “5 (cinco)...”, na alínea “b”, alteração de “3 (três) membros entidades de ensino 61 

e pesquisa;” para “4 (quatro)...”, e na alínea “d” a alteração de “3 (três) associações e/ou sindicatos de 62 

classe” para “1 (um)...”, e no inciso III, substituir as alíneas “c” e “d” por: “c) 10 (dez) do Poder Público 63 

Municipal.” Votação: aprovação por unanimidade. Foi feita conferência do quórum e o plenário aprovou 64 
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a continuidade da reunião tendo em vista que foi obedecido o quórum mínimo na abertura da reunião 65 

e aprovou a sequência das votações, com aprovação por maioria dos membros. Ainda no artigo 9º, foi 66 

proposta a substituição do texto do Parágrafo Único pela seguinte redação: “Será vedada a participação 67 

de mais de um representante por município na condição de titular.” Votação: aprovado por 68 

unanimidade. No artigo 10º, inciso I, foi proposta a inclusão do termo “e Grupos de 69 

Trabalho/Acompanhamento”. Votação: Aprovação por unanimidade. No artigo 12º, foi proposta a 70 

inclusão de mais um parágrafo: “Excepcionalmente as reuniões poderão ser realizadas em municípios 71 

localizados fora da área de atuação do Comitê, por motivos relevantes para a gestão da RH-IV.” Votação: 72 

Aprovação por unanimidade. No artigo 13º, foi proposto incluir no final do caput: “... ressalvado o 73 

disposto no Art. 12, § 7º.” Votação: aprovação por unanimidade. No artigo 13º, a alteração do §1º foi 74 

rejeitada, sendo aprovada por unanimidade a manutenção do texto original. No artigo 13º, § 2º, foi 75 

proposta a seguinte complementação do texto: “... este fim, e, no caso de reuniões por videoconferência, 76 

pelo registrado em lista de participação, preenchida pela Secretaria Executiva, por meio de verificação 77 

do chat e da gravação da reunião.” Votação: aprovada por unanimidade. Por conta do horário, os 78 

membros solicitaram o encerramento da reunião. Desta forma, a presidente do Comitê, Rafaela 79 

Facchetti, encerrou a reunião, sendo aprovadas e consolidadas as alterações até o Art. 13 § 2º, devendo 80 

na próxima reunião ser analisados os artigos subsequentes para não haver retrabalho. Assim, registra-81 

se em ata a situação e convoca-se outra reunião extraordinária especialmente para revisão do 82 

Regimento Interno cumprindo o prazo a antecedência mínima de 30 (trinta), seguindo o Art. 12, § 7º. 83 

Os membros decidiram que deverá ser convocada reunião extraordinária em dias consecutivos para 84 

viabilizar a continuação das discussões e finalizar as aprovações de revisão do Regimento Interno do 85 

Comitê Piabanha, e, caso seja possível finalizar a revisão no primeiro dia, será desconsiderado o 86 

agendamento do segundo dia.  87 

Encaminhamentos: 1) Foram aprovadas e consolidadas as alterações até o Art. 13 § 2º, devendo na 88 

próxima reunião ser analisados os artigos subsequentes para não haver retrabalho. 2) Convocar reunião 89 

extraordinária em dias consecutivos para viabilizar a continuação das discussões e aprovações de revisão 90 

do Regimento Interno do Comitê Piabanha, e, caso seja possível finalizar a revisão no primeiro dia, será 91 

desconsiderado o agendamento do segundo dia. 92 

 93 

 94 

Reunião encerrada às 18 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 95 

Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 96 
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Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 

Presidente do Comitê Piabanha 

Petrópolis, 25 de junho de 2020.    97 

Ata aprovada na 77ª Reunião Plenária, realizada no dia 18 de agosto de 2020, na plataforma de 98 

videoconferência, Google Meet. 99 

 100 

 101 

 102 

 103 
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Lista de Presença: Poder Público: Pref. de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Pref. de Paraíba do Sul 105 

(Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de S. J.V. Rio Preto (Eluá Nogueira Torres de Andrade), Pref. de 106 

Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de 107 

Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes),  Pref. de Três Rios (Letícia Novaes Duarte), ICMBio – APA 108 

Petrópolis (Priscila Franco Steiter) e FIPERJ (Lícius Freire). Usuário: Águas do Imperador (Neylton Antonio 109 

Maluf Júnior), Bege por Verde Comércio e Serviços Ambientais (Erika Melo Brandão Assis), FIRJAN (Luiz 110 

Fernando Gomes Soares), Transp. Única Petrópolis (Rafaela dos Santos F.V. Assumpção) e Werner 111 

Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva).  Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. 112 

Budzynkz), Assoc.  Amigos PARNASO (David Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), APEA 113 

– Engenheiros e Arq. (Claudia Karina Wilberg de Castro),  CDDH (Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite), 114 

FESO (Raquel Carvalho de Souza), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo), NOVAMOSANTA (Elena 115 

Monteiro Welper), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET (Patrícia Ferreira de Souza Lima), AMAVALE 116 

(Bárbara Pellegrini Queiroz), ADEFIMPA (Marluci Andreza Barbosa), Projeto Araras (Luciana Bassous 117 

Pinheiro), FONASC.CBH (Sebastião Martins de Medeiros Filho) e Assoc. do Vale do Mata Porcos (Carlos 118 

Elysio Moreira da Fonseca). Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luan Bento Ferreira 119 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Felipe Albert Nascimento (AGEVAP/UD2), Paula 120 

Mendes Pereira (AGEVAP/UD2), Deborah Cunha Frederico (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves 121 

(AGEVAP/UD2). Faltas Justificadas: CEDAE (Felippe Vasconcelos). 122 

Luis Eduardo Amorim Ramos 

Secretário-Executivo do Comitê Piabanha 


