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ATA DA 18ª 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 28 2 

(vinte e oito) de julho de 2020, às 13 horas e 35 minutos, de forma não presencial, via plataforma de 3 

videoconferência Google Meet, com a presença de vinte e seis membros  do Comitê Piabanha e cinco 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  (Transporte Única Petrópolis Ltda.). 6 

Pauta/Discussão: 1. Continuação da apresentação/aprovação da proposta de revisão do Regimento 7 

Interno do Comitê Piabanha. Rafaela Facchetti (Transporte Única Petrópolis Ltda) iniciou a 18ª Reunião 8 

Extraordinária Comitê Piabanha. Foi informado que a reunião foi agendada para a continuação da 9 

apresentação/aprovação da proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê Piabanha, e que 10 

conforme o Art. 12. § 7º do Regimento vigente, a convocação deveria ser acompanhada da respectiva 11 

proposta, ressaltando que as alterações do Regimento somente poderiam ser votadas em reunião 12 

extraordinária especialmente convocada para esse fim, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 13 

com a aprovação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros para aprovação do Regimento Interno. 14 

Foi informado que a formação do Grupo de Revisão do RI foi aprovada na 69ª Reunião Ordinária do 15 

Comitê Piabanha, realizada em fevereiro/2019 e que, em março/2019 foi enviado o Regimento Interno 16 

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

Grupo de Revisão, formado por Rafaela Facchetti, Luis Eduardo, Markus Budzynkz, David Miller e Paulo 18 

de Souza Leite, trabalhou na elaboração da proposta, que foi finalizada em fevereiro/2020, e, devido à 19 

necessidade do agendamento com 30 dias de antecedência e, a impossibilidade de conclusão da revisão 20 

na primeira reunião, o Plenário decidiu agendar uma segunda reunião extraordinária para votação da 21 

revisão do RI para os dias 28/07 e 29/07, para o caso da aprovação não ser concluída no dia de 28/07. 22 

Foi informado que após a aprovação será feita revisão para correções formais e numeração correta dos 23 

artigos, parágrafos, incisos, etc, e que na 16ª Reunião Extraordinária foi tomada a decisão pelo Plenário 24 

relativa ao quórum da reunião, sendo aprovada a abertura da reunião com 2/3 dos membros e as 25 

aprovações por maioria destes. Foi informado que a base da revisão é a proposta elaborada pelo Grupo 26 

instituído pelo Plenário para esta finalidade, sendo apresentados os artigos que sofreram algum tipo de 27 

alteração. Foi informado que durante a 16ª Reunião Extraordinária foram aprovadas e consolidadas as 28 

alterações até o Art. 13 §2º e, que serão analisados os artigos subsequentes para não haver retrabalho. 29 

No artigo 13 § 3º foi proposta a inclusão dos termos “ordinárias ou extraordinárias”, após “reuniões 30 

plenárias” e a alteração do número de reuniões de 3 (três) para “5 (cinco)”, e, ainda no Art. 13, foi 31 

proposta a inclusão de parágrafo: “Considerar-se-á como ausências justificadas aquelas que forem 32 
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encaminhadas por carta ou e-mail à Secretaria Executiva, contendo motivação de força maior, no prazo 33 

de até 3 (três) dias úteis após a reunião a qual o membro não pôde comparecer”. Votação: aprovadas 34 

por maioria, tendo 1 voto contrário de Carlos Eduardo (GAPA), e 2 abstenções, de Luís Eduardo Amorim 35 

(Pref. de Paraíba do Sul) e Patrícia Souza (CEFET- RJ). No artigo 15, inciso II foi proposta a inclusão do 36 

termo “diretamente” após “relacionadas”, “II - manifestações de qualquer natureza, relacionadas 37 

diretamente com os recursos hídricos da área de atuação do COMITÊ PIABANHA.” Votação: aprovado 38 

por unanimidade. Ainda no artigo 15 inciso, III, foi proposta a inclusão do termo “diretamente” após 39 

“interfiram”, “III - manifestações relacionadas às questões ambientais que interfiram diretamente nos 40 

recursos hídricos da área de atuação do COMITÊ PIABANHA.” Votação: aprovado por unanimidade. No 41 

artigo 17, foi proposta a substituição dos §1º e § 2º por um parágrafo único: “O requerimento de 42 

urgência deverá ser apresentado no início da Ordem do Dia, acompanhado da respectiva matéria, 43 

podendo ser acolhido a critério do Plenário.” Votação: aprovado por unanimidade. No artigo 20, § 2º, 44 

foram apresentadas as propostas duas opções de texto do Grupo de Revisão e a opção de manter o 45 

texto o original: § 2º - Os mandatos do Presidente, Secretário Executivo e dos demais Diretores serão 46 

coincidentes, de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos uma única vez. (original); § 2º - Os mandatos do 47 

Presidente, Secretário Executivo e dos demais Diretores serão coincidentes com o mandato do plenário, 48 

não podendo ser reeleitos. (2ª opção); e § 2º - Os mandatos do Presidente, Secretário Executivo e dos 49 

demais Diretores serão coincidentes com o mandato do plenário. (3ª opção), além dessas, após 50 

discussões durante a reunião, foi proposta a inclusão de outra opção: § 2º - Os mandatos do Presidente, 51 

Secretário Executivo e dos demais Diretores serão coincidentes, de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, 52 

ressalvando o disposto no § 3º. (4ª opção). Foram lidas as considerações recebidas sobre as regras do 53 

Artigo 20 sobre mandato do Diretório Colegiado só terem efeito após a próxima eleição do Plenário. 54 

Após discussões, foi proposta a retirada de duas opções indicadas que propunham mandatos de 4 anos, 55 

sendo elas as 2ª e 3ª opções, mantendo a discussão sobre o texto original e a 4ª opção. Votação: 56 

aprovada por unanimidade a retirada das opções 2º e 3º. Em seguida, foi feita a votação apenas com as 57 

opções de redações restantes: manutenção do texto original (opção 1) ou o texto referente à 4ª opção. 58 

Votação: aprovada a 2ª opção de redação por maioria dos votos. Votaram pela manutenção do texto 59 

original: Carlos Pereira (Gapa – Petrópolis), David Miller (Ass. Amigos do PARNASO), Julieta Paiva 60 

(Werner Fábrica de Tecidos), Paulo de Souza Leite (CDDH- Petrópolis) e Priscila Steiter (ICMBio), não 61 

havendo nenhuma abstenção, sendo, portanto, aprovada a proposta da substituição do § 2º pela nova 62 

redação proposta:“§ 2º Os mandatos do Presidente, Secretário Executivo e dos demais Diretores serão 63 

coincidentes, de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo”. Ainda 64 
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no Artigo 20, com a aprovação do texto do §2º, foi aprovada a inclusão de parágrafo complementar 65 

com a seguinte redação: § 3º Os cargos de Presidente e de Secretário Executivo só poderão ser reeleitos 66 

uma única vez, em conformidade com o §1º do Art. 8º da Resolução CNRH nº 05/2000. Ainda no Art. 20, 67 

foi proposta a alteração do § 3º original, acrescentando os termos em “reunião plenária” no final do 68 

texto: “Em caso de destituição, renúncia ou afastamento definitivo de um membro do Diretório 69 

Colegiado, os representantes do seu setor deverão eleger um novo membro para essa função em reunião 70 

plenária”. Votação: aprovada por unanimidade. Ainda no Art. 20, foi proposta a inclusão do parágrafo: 71 

“Só poderão fazer parte do Diretório Colegiado pessoas representantes que não pertençam à diretoria 72 

de outro Comitê de Bacia Hidrográfica, seja estadual ou federal.” Votação: Aprovação por unanimidade. 73 

No art. 20, foi proposta a inclusão do parágrafo: “As ausências no período de um ano, sem justificativa, 74 

de membros do Diretório por 3 (três) reuniões de diretoria (ordinárias ou extraordinárias) consecutivas, 75 

ou por 5 (cinco) não consecutivas, implicará a perda de sua vaga, sem direito a nova indicação pelo prazo 76 

de 1 (um) mandato”. Votação: aprovada a inclusão por unanimidade. Foi informado que, assim como 77 

na reunião anterior, o plenário aprovou a abertura da reunião com 2/3 dos membros e decidiu pelas 78 

aprovações por maioria destes. Markus destacou a importância de registrar em ata a decisão da última 79 

reunião e desta e seguir conforme decidido pelo Plenário. Rafaela propôs prosseguir, conforme decidido 80 

na última reunião, tendo em vista que foi obedecido o quórum mínimo na abertura da reunião. Desta 81 

forma, como foi mantida a decisão do Plenário, solicitou-se dar sequência às votações, com aprovação 82 

por maioria dos membros. No artigo 20, foi proposta a inclusão de parágrafo: “Considerar-se-á como 83 

ausências justificadas aquelas que forem encaminhadas por carta ou e-mail à Secretaria Executiva, 84 

contendo motivação de força maior, no prazo de 3 até (três) dias úteis após a reunião a qual o Diretor 85 

não pôde comparecer.”. Votação: aprovação por unanimidade. No artigo 21 §1º, foi proposta a inclusão 86 

dos termos “seis vezes”, “por ano” e “corridos” na redação que dispõe “§ 1º - O Diretório Colegiado 87 

reunir-se-á seis vezes ordinariamente por ano, e extraordinariamente mediante a convocação formal do 88 

Presidente ou de pelo menos três outros Diretores, respeitando o prazo mínimo de 5 (cinco) dias corridos 89 

para a convocação e contendo a pauta dos assuntos urgentes a serem tratados.” Votação: aprovação 90 

por unanimidade. No artigo 21 §1º foi proposta a inclusão do parágrafo: “O Diretório Colegiado poderá 91 

convocar reuniões ampliadas com a participação de coordenadores das Câmaras Técnicas e dos Grupos 92 

de Trabalho, assim como de especialistas, quando necessário.” Votação: aprovação por unanimidade. 93 

No Artigo 22 foi proposta e aprovada na 16ª Reunião Extraordinária, a inclusão da redação: “Parágrafo 94 

único. Serão definidas em Resolução específica outras atribuições para os demais Diretores, visando 95 

otimizar e dividir o trabalho do Diretório Colegiado.”. No Artigo 23, com a aprovação no artigo 20, foi 96 
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corrigida e aprovada a redação que dispõe “Art. 23 - O COMITÊ PIABANHA será dirigido por um 97 

Presidente, eleito pelo Plenário, com mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida uma reeleição 98 

subsequente, em conformidade com o §1º do Art. 8º da Resolução CNRH 05/2000.”. No artigo 24, inciso 99 

XIV, foi proposta a inclusão dos termos “no Plenário e no Diretório Colegiado” ao texto original passando 100 

a dispor da seguinte redação: “XIV - exercer o voto de qualidade no Plenário e no Diretório Colegiado” 101 

Votação: aprovação por unanimidade. No artigo 24, foi proposta a inclusão do inciso: “XX - delegar aos 102 

diretores, excepcionalmente e de forma justificada, quaisquer atividades pertinentes ao seu cargo.” 103 

Votação: aprovação por unanimidade. No artigo 25, foi corrigido o texto anterior, adequando às 104 

alterações do art. 20, referente ao cargo de Secretário-Executivo, passando a dispor da seguinte redação 105 

“A Secretaria Executiva do COMITÊ PIABANHA será coordenada por um Secretário Executivo, membro 106 

do Diretório Colegiado, eleito pelo Plenário para um mandato de 2 (dois) anos, sendo admitida uma 107 

reeleição subsequente, em conformidade com o §1º do Art. 8º da Resolução CNRH 05/2000.” Ainda no 108 

artigo 25, foi proposta a inclusão de inciso: “elaborar as atas das reuniões e enviá-las no prazo máximo 109 

de 30 (trinta) dias aos membros do Comitê para eventuais correções que se fizerem necessárias, 110 

incluindo nelas as declarações de voto apresentadas;”. Votação: aprovação por unanimidade. No Artigo 111 

27, inciso III foi proposta a inclusão do termo “do Plenário” no texto original: “III - receber as propostas 112 

do Plenário e do Diretório Colegiado, organizando e encaminhando-as à Secretaria Executiva.” Votação: 113 

aprovação por unanimidade. No Artigo 27, inciso III, foi proposta a substituição do texto original, pela 114 

seguinte redação “IV - elaborar em conjunto com o Presidente as pautas das reuniões;” Votação: 115 

aprovação por unanimidade. No Artigo 27, inciso III foi proposta a substituição do texto original, pela 116 

seguinte redação “V - coordenar os atos de secretaria das reuniões do COMITÊ PIABANHA;” Votação: 117 

aprovação por unanimidade. No Artigo 27, inciso VII foi proposta a substituição do texto original, pela 118 

seguinte redação “VII - determinar à Secretaria Executiva a elaboração dos atos do COMITÊ PIABANHA 119 

e a promoção, quando for o caso, da sua publicação e divulgação.” Votação: aprovação por 120 

unanimidade. No Artigo 27, inciso IX foi proposta a inclusão do texto “supervisionar a elaboração” 121 

passando a dispor da seguinte redação: “IX - supervisionar a elaboração das atas das reuniões e enviá-122 

las no prazo máximo de 30 (trinta) dias aos membros do Comitê para eventuais correções que se fizerem 123 

necessárias, incluindo nelas as declarações de voto apresentadas por escrito.” Votação: aprovação por 124 

unanimidade. No Artigo 27 foi proposta a inclusão do inciso XI que dispõe da seguinte redação: “XI - 125 

representar o COMITÊ PIABANHA perante todas as instâncias governamentais e da sociedade civil, na 126 

impossibilidade da presença do Presidente, e assinar atas e demais documentos a ele referentes.” 127 

Votação: aprovação por unanimidade. No Artigo 31, § 5º foi alterado o texto original para a seguinte 128 
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redação: “§ 5º A condução das Câmaras Técnicas será feita pelo respectivo coordenador e 129 

subcoordenador, eleitos pelos membros na reunião de instalação da referida Câmara Técnica, 130 

coincidindo com o mandato do Diretório Colegiado.” Votação: aprovação por unanimidade. No Artigo 131 

31, § 6º foi proposta a seguinte redação: “§ 6º As Câmaras Técnicas reunir-se-ão ordinariamente, 6 (seis) 132 

vezes por ano, sendo 3 (três) reuniões por semestre, e serão convocadas por suas respectivas 133 

coordenações.” Votação: aprovação por unanimidade. No Artigo 31, § 7º foi proposta a substituição do 134 

texto original, passando a dispor da redação “§ 7º - As ausências no período de um ano, sem justificativa, 135 

de membros da Câmara Técnica por 3 (três) reuniões da Câmara Técnica (ordinárias ou extraordinárias) 136 

consecutivas, ou por 5 (cinco) não consecutivas, implicará a perda de sua vaga, sem direito a nova 137 

indicação pelo prazo de 1 (um) mandato.” Votação: aprovação por unanimidade. No Artigo 31, foi 138 

proposta a inclusão do seguinte parágrafo “Considerar-se-á como ausências justificadas aquelas que 139 

forem encaminhadas por carta ou e-mail à Secretaria Executiva, contendo motivação de força maior, no 140 

prazo de até 3 (três) dias úteis após a reunião a qual o membro não pôde comparecer”. Votação: 141 

aprovação por unanimidade. No artigo Art. 33, foi proposta a inclusão do inciso “IV - dar ciência sobre 142 

suas atividades nas reuniões plenárias para conhecimento e contribuições dos temas tratados, avaliação 143 

de sua eficácia e conveniência de manutenção.” Votação: aprovação por unanimidade. No Artigo 35 foi 144 

proposta a inclusão dos termos “e prazo” no texto original, passando a dispor da seguinte redação: “Art. 145 

35 - O Plenário e o Diretório Colegiado do COMITÊ PIABANHA poderão instituir Grupos de Trabalho 146 

temporários para estudo e discussão de temática específica, que terão sua composição, atribuições, 147 

regras de funcionamento e prazo estabelecidos no respectivo ato de criação.” Votação: aprovação por 148 

unanimidade. No Artigo 35 foram propostas a inclusão de sete parágrafos relacionados à regras para os 149 

grupos de trabalho e, após discussões sobre a necessidade de manter todas as regras no regimento ou 150 

não, foram aprovados apenas os seguintes parágrafos no Art. 35: § 1º - Os membros constituintes do 151 

Grupo de Trabalho deverão eleger um Coordenador e um Subcoordenador, por maioria simples dos votos 152 

de seus integrantes em reunião oficial do Grupo. § 2º - O Grupo de Trabalho será extinto por meio de 153 

registro em ata de reunião Plenária. § 3º - As reuniões dos Grupos de Trabalho serão convocadas com 154 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis por suas respectivas coordenações. § 4º - Os Grupos de 155 

Trabalho serão compostos por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros do Plenário do 156 

Comitê Piabanha e respectivos suplentes. § 5º - Os resultados das análises feitas pelos Grupos de 157 

Trabalho deverão ser encaminhados ao Diretório Colegiado, e, em seguida, apresentados e referendados 158 

pelo Plenário do Comitê Piabanha. Votação: aprovação por unanimidade. Ainda no Art. 35, a proposta 159 

de incluir o § 5º A ausência sem justificativa de membros dos Grupos de Trabalho por 2 (duas) reuniões 160 
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Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 

Presidente do Comitê Piabanha 

consecutivas ou não, no período de 01 (um) ano, implicará a perda sumária de sua vaga”, foi excluída 161 

por unanimidade; e foi proposto excluir o texto sugerido “§7º - Deverá ser eleita nova coordenação caso 162 

o Grupo de Trabalho não se reúna em um período de um ano do prazo determinado no ato de criação.” 163 

Votação: aprovada a exclusão, com apenas 1 voto contrário de Barbará Pellegrini (AMAVALE). Após 164 

discussões sobre este artigo, decidiu-se que os prazos e demais regras para os GTs, não abordadas no 165 

Regimento, deverão ser resolvidas nas Resoluções que criarem ou modificarem os GTs. No artigo 36 foi 166 

proposta a inclusão do inciso VIII que dispõe “VIII – Advertência, conforme inciso I do art. 65, da Lei 167 

Estadual Nº 3.239/1999, a ser encaminhada ao infrator com cópia ao órgão fiscalizador competente.” 168 

Votação: aprovação por unanimidade.  Foi proposta a inclusão do Artigo 41 e parágrafo com a redação: 169 

“Art. 41 As reuniões do Plenário, do Diretório Colegiado, de Câmaras Técnicas e de Grupos de Trabalho 170 

poderão ser realizadas em meio virtual, utilizando sistemas de videoconferência ou audioconferência. 171 

Parágrafo único. Os procedimentos para a realização devem estar estabelecidos em Resolução do 172 

Comitê, e deverão ser respeitadas todas as condições, normas e prazos estabelecidos para a realização 173 

de reuniões, adequando-os, no que couber, ao meio virtual de realização.” Votação: aprovação por 174 

unanimidade. Ao término da apresentação e votação das propostas de alterações, Rafaela agradeceu a 175 

participação de todos e informou que será feita revisão para correções formais e numeração correta 176 

dos artigos, parágrafos, incisos, e que o texto será enviado aos membros, para conferência e 177 

adequações formais, antes da publicação. Foi aprovada a 3ª Revisão do Regimento Interno do Comitê 178 

Piabanha, com base na proposta elaborada pelo Grupo de Revisão do Regimento e alterações propostas 179 

no decorrer da Reunião. 180 

Encaminhamentos: 1) Foi aprovada a 3ª Revisão do Regimento Interno do Comitê Piabanha, com base 181 

na proposta elaborada pelo Grupo de Revisão do Regimento e alterações propostas no decorrer da 182 

Reunião. 183 

 184 

Reunião encerrada às 17 horas e 15 minutos. Ata lavrada por Victor Montes, Coordenador de Núcleo 185 

da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 186 

Petrópolis (RJ),  28 de julho de 2020.    187 

Ata aprovada na 77ª Reunião Ordinária Plenária, realizada no dia 18 de agosto de 2020, na plataforma 188 

de videoconferência, Google Meet. 189 

 190 

 191 
Luis Eduardo Amorim Ramos 

Secretário-Executivo do Comitê Piabanha 
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Lista de Presença: Poder Público: Pref. de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Pref. de Paraíba do Sul 192 

(Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Teresópolis 193 

(Raimundo Antonio Lopes), Pref. de Três Rios (Letícia Novaes Duarte), FIPERJ (Lícius de Sá Freire), ICMBio 194 

– APA Petrópolis (Priscila Franco Steiter). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), 195 

Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), APEA – 196 

Engenheiros e Arq. (Claudia Karina Wilberg de Castro), CDDH (Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite), 197 

GAPA-MA(Carlos Eduardo da Cunha Pereira), FESO (Raquel Carvalho de Souza), COPPE/UFRJ (José Paulo 198 

Soares de Azevedo), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), AMAVALE 199 

(Bárbara Pellegrini Queiroz), ADEFIMPA (Sebastião Martins de Medeiros Filho), OMA-Brasil (Nelson 200 

Rodrigues dos Reis Filho), FONASC.CBH(Jacqueline Guerreiro), Ass. do Vale do Mata Porcos(Carlos Elysio 201 

Moreira da Fonseca). Usuários: CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), FIRJAN (Luiz Fernando Gomes 202 

Soares), Transporte Única Petrópolis Ltda.(Rafaela dos Santos F.V. Assumpção), Werner Fábrica de 203 

Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Convidados: Victor Machado Montes(AGEVAP/UD2), Luan Bento 204 

Ferreira(AGEVAP/UD2), Felipe Albert Nascimento(AGEVAP/UD2),Paula Mendes Pereira(AGEVAP/UD2), 205 

Beatriz Motta Gonçalves(AGEVAP/UD2). Faltas Justificadas: Bege por Verde Comércio e Serviços 206 

Ambientais LTDA. ME (Erika Melo Brandão Assis). 207 


