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ATA DA 17ª 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 9 2 

(nove) de julho de 2020, às 13 horas, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de vinte e dois membros  do Comitê Piabanha e oito convidados 4 

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

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

Pauta/Discussão: 1.  Aprovação da ata da 76ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha: A ata foi aprovada 7 

pelos membros. 2. Aprovação da Resolução CBH-Piabanha nº 60/2020 que dispõe sobre a criação de 8 

Conta Reserva para custos operacionais do Contrato de Gestão nº 01/2010 (CBHs Piabanha, Médio 9 

Paraíba do Sul, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul, INEA, AGEVAP): A reunião foi iniciada pela presidente 10 

Sr.ª Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis Ltda). Justificou que a necessidade da reunião é 11 

para apresentar a discussão e, uma proposta de solução ao problema nos repasses nos recursos de 12 

cobrança por parte do Órgão Gestor, que não está executando os pagamentos previstos. 13 

Contextualizou, que em 2016, os recursos do FUNDRHI foram arrestados, incluindo parcelas de contas 14 

dos Comitês e da compensação pela geração de energia elétrica. Como instrumento de retorno desses 15 

recursos aos Comitês, foi assinado um TAC para repasses dos recursos. Com este novo problema de 16 

falta de repasses, foi proposta a aprovação de uma resolução por parte de cada um dos Comitês 17 

dispondo sobre a criação de uma conta reserva para os custos operacionais dos Contratos de Gestão. 18 

José Paulo (COPPE/UFRJ) informou que a conta reserva permitirá que a delegatária receba os recursos 19 

e, caso necessário, utilize-os sendo feita a reposição quando o repasse for regularizado. Victor Montes 20 

(AGEVAP) informou que a proposta foi discutida no Fórum Fluminense e dos Comitês que compõem o 21 

Contrato de Gestão nº 01/2010: os Comitês Médio Paraíba do Sul e Rio Dois Rios aprovaram a resolução, 22 

o Comitê Piabanha está analisando hoje e o Baixo Paraíba do Sul tem reunião agendada pra discutir o 23 

assunto. Foi lida a minuta de Resolução, que tem como objetivo autorizar a efetiva criação da Conta 24 

Reserva para custos operacionais, prevista no §15º da Cláusula Quarta – Dos Recursos Orçamentários e 25 

Financeiros do Contrato de Gestão INEA nº 01/2010, e que será utilizada para o pagamento dos custos 26 

operacionais da entidade delegatária, ações judiciais e/ou outra ação emergencial em situações 27 

extremas, na ausência de repasse de recursos de custeio pelo órgão gestor. Tatiana Ferraz (AGEVAP) 28 

pontuou que o objetivo dessa conta é evitar a utilização de recursos de projetos em custeio e que é uma 29 

forma de acessar a compensação financeira do Contrato de Gestão, que o assunto tem sido discutido 30 

no âmbito do Fórum e GT FUNDRHI. Rafaela informou que a conta reserva terá uma subdivisão por 31 

comitê e que todos os processos estão sendo executados a fim de conseguir a liberação dos recursos e 32 
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que está sendo elaborado uma proposta de Decreto pelo Fórum junto ao INEA para regulamentar todos 33 

esses repasses para que não haja mais atrasos, passem a ser automáticos, tendo o INEA o prazo máximo 34 

de 60 (dias) para repassar os recursos aos comitês. José Paulo comentou que a criação do Decreto é 35 

positiva, reduzindo a burocracia entre o Órgão gestor e delegatária, mas que esse fator aumenta a 36 

responsabilidade da delegatária em termos da prestação de contas. Julieta Paiva (Werner Fábrica de 37 

Tecidos) questionou se o valor disponibilizado é o montante existente, se a conta vai ser apenas para 38 

custo das necessidades de operação ou os recursos poderão ser aplicados em outras situações. Rafaela 39 

respondeu que a Conta Reserva será utilizada para o pagamento dos custos operacionais da entidade 40 

delegatária, ações judiciais e/ou outra ação emergencial em situações extremas, na ausência de repasse 41 

de recursos de custeio pelo órgão gestor. Julieta questionou se o valor será repassado em parcelas ou 42 

no valor total referente e qual a origem dos recursos que atualmente suprem os pagamentos e 43 

compromissos existentes. Rafaela respondeu que será em parcelas e que a maior parte dos recursos é 44 

proveniente da compensação de energia elétrica e uma parcela pequena com cobrança. David Miller 45 

(Ass. Amigos do PARNASO) questionou onde fica aplicado o valor do recurso da conta reserva e quem 46 

define o que é momento de crise para uso do recurso. Rafaela respondeu que o recurso fica sob 47 

responsabilidade da delegatária e cabe a cada Comitê definir o momento e uso dos recursos.  Votação: 48 

a resolução foi aprovada por unanimidade pelos membros. Discussão sobre saneamento: Ao término 49 

dos itens de pauta da reunião, Rafaela iniciou discussão sobre o processo de concessão regionalizada 50 

do abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro e solicitou que o 51 

Diretório Colegiado e a Plenária se posicionem sobre a concessão da CEDAE. José Paulo concordou com 52 

a proposta e citou que os comitês podem se posicionar, apresentando a atribuição de resolver conflitos 53 

sobre recursos hídricos em 1ª instancia e sugeriu que o GT Plano de Bacia e Enquadramento e o GT 54 

Saneamento trabalhem de maneira conjunta. Luís Eduardo Amorim Ramos (Pref. de Paraíba do Sul) 55 

pontuou que as discussões sobre concessões e modelos devem ser feitas no âmbito do GT Saneamento. 56 

Rafaela pontuou que gostaria que a resposta do Comitê fosse 100% técnica isenta de viés pró ou contra 57 

o serviço ser público ou privado, e que era importante ter uma posição sobre regularização e controle 58 

social. Lícius Freire (FIPERJ) informou que o CBH R2R tem trabalhado em um diagnóstico mais detalhado 59 

nas ações de Saneamento, devido à existência de municípios cujos serviços são operados pela CEDAE. 60 

Raimundo Lopes (Prefeitura de Teresópolis) sugeriu que a discussão seja feita, porém que seja definido 61 

um prazo e um escopo. Felippe Vasconcellos (CEDAE) pontuou que os enfoques de atuação das 62 

empresas públicas e privadas são diferentes e indicou que o Estado está propondo aos municípios que 63 

a titularidade da concessão seja entregue ao Estado, mas que a discussão deve ser iniciada no GT 64 
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Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 

Presidente do Comitê Piabanha 

Saneamento. Rafaela indicou que é necessário fazer um levantamento sobre saneamento na RH-V, quais 65 

são os municípios que são atendidos pela CEDAE, quais serão concessionados dentro desse contrato e 66 

o que é necessário para que esses municípios sejam contemplados com a universalização do 67 

saneamento. Karina Wilberg (APEA) comentou que o Comitê enviou questionário que visa identificar as 68 

demandas e necessidades dos municípios e que o retorno foi baixo. Foi solicitado o agendamento de 69 

uma reunião do GT Saneamento para discutir sobre o tema.  70 

Encaminhamentos: 1) Encaminhar a ata da 76ª Reunião Ordinária ao CERHI, em complemento aos 71 

documentos já enviados; 2) Publicar no site a Resolução CBH Piabanha nº 60/2020, aprovada pelo 72 

Plenário, que "Cria a Conta Reserva para custos operacionais do Contrato de Gestão firmado entre o 73 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do 74 

Rio Paraíba do Sul – AGEVAP das funções inerentes à Agência de Água do Comitê Piabanha", devendo 75 

ser enviada cópia ao CERHI. 76 

Reunião encerrada às 14 horas e 40 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 77 

Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 78 

Petrópolis, 09 de julho de 2020.     79 

Ata aprovada na 77 ª Reunião Ordinária Plenária, realizada no dia 18 de agosto de 2020, na plataforma 80 

de videoconferência, Google Meet. 81 
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Lista de Presença: Poder Público: Pref. de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de 87 

Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), Pref. de 88 

Três Rios (Letícia Novaes Duarte) e FIPERJ (Lícius Freire). Usuários: Águas do Imperador (Neylton Antonio 89 

Maluf Júnior), Águas do Imperador (Edilene Branco), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), Transp. 90 

Única Petrópolis (Rafaela dos Santos F.V. Assumpção) e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de 91 

Paiva). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc.  Amigos PARNASO (David 92 

Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), APEA – Engenheiros e Arq. (Claudia Karina Wilberg 93 

de Castro), GAPA-MA (Carlos Eduardo da Cunha Pereira), CDDH- Pet. (Daniele Linden), FESO (Raquel 94 

Carvalho de Souza), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET/RJ 95 

(Patrícia Ferreira de Souza Lima), AMAVALE (Bárbara Pellegrini Queiroz), ADEFIMPA (Marluci Andreza 96 

Luis Eduardo Amorim Ramos 

Secretário-Executivo do Comitê Piabanha 
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Barbosa) e FONASC.CBH (Sebastião Martins de Medeiros Filho). Convidados: Tatiana Ferraz(AGEVAP), 97 

Victor Machado Montes(AGEVAP/UD2), Luan Bento Ferreira(AGEVAP/UD2), , Felipe Albert 98 

Nascimento(AGEVAP/UD2), Paula Mendes Pereira(AGEVAP/UD2), Deborah Cunha 99 

Frederico(AGEVAP/UD2)  e Beatriz Motta Gonçalves(AGEVAP/UD2). Ausências justificadas: ICMBio – 100 

APA Petrópolis (Priscila Franco Steiter), Prefeitura de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho) e Bege por 101 

Verde Comércio e Serviços Ambientais LTDA. ME ( Erika Melo Brandão Assis).  102 


