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ATA DA 19ª 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 15 2 

(quinze) de setembro de 2020, às 14 horas e 15 minutos, de forma não presencial, via plataforma de 3 

videoconferência Google Meet, com a presença de trinta  e um membros  do Comitê Piabanha e doze 4 

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

Piabanha, Rafaela Facchetti (Transportes Única). Antes de dar início à reunião, o Comitê Piabanha 6 

prestou homenagem aos ex-presidentes, José Carlos Lemgruber Porto e Paulo Sergio Oliveira de Souza 7 

Leite, que faleceram recentemente, vítimas de COVID-19. Foi exibido vídeo com imagens do acervo do 8 

Comitê Piabanha, em homenagem ao Porto e ao Paulo, apresentando momentos da atuação de ambos 9 

durante todos os anos em que trabalharam junto ao Comitê, desde a sua fundação. Victor Montes 10 

(AGEVAP/UD2) informou que diversas instituições encaminharam notas de pesar, pelas perdas de Paulo 11 

e Porto. Beatriz de Souza, irmã de Paulo, agradeceu pelas homenagens em nome da família a todos do 12 

Comitê e demais instituições. David Miller (AACP) falou da importância dos diretores de um Comitê que 13 

envolve responsabilidades, compromissos e dedicação para desenvolver e aplicar as políticas de 14 

recursos hídricos, destacando o trabalho do Paulo e do Porto. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) 15 

disse que passada a fase de luto, necessária a todos, os trabalhos devem ser continuados, e que esta 16 

seria a melhor maneira de homenagear Porto e Paulo. Markus Budzynkz (APEDEMA) disse que ficam os 17 

conhecimentos, a dedicação e um legado a ser seguido. Cainã Souza, filho de Paulo Leite, comentou que 18 

o pai sempre destacou a importância dos Comitês de Bacias Hidrográficas e o caráter participativo de 19 

preservação do meio ambiente por parte da sociedade, com ética, justiça e dedicação. Carla de Carvalho 20 

(CDDH) comentou do orgulho do CDDH em ter Paulo nas suas atividades e representações em diferentes 21 

instituições e do empenho desse, em buscar novos integrantes para o CBH e em defesa das águas. 22 

Rafaela falou que é um momento muito difícil, mas que temos que temos que seguir o exemplo do Porto 23 

e do Paulo, de dedicação, de amor por este Comitê, de amor pelas águas e pelas florestas. Falou que o 24 

Diretório analisou se interromperia o processo de eleição dos diretores, mas que acharam melhor dar 25 

continuidade, em respeito a eles e acreditando que essa poderia ser também uma forma de os 26 

homenagear. Os membros do Comitê prestaram suas homenagens, demonstrando sua amizade, afeto, 27 

respeito e enfatizaram a importância dos legados e contribuições de ambos para o Comitê, sociedade e 28 

o meio ambiente em específico na gestão dos recursos hídricos. Pauta/Discussão: 1. Eleição do Diretório 29 

Colegiado: Rafaela Facchetti iniciou a reunião, exclusivamente convocada para eleição do novo Diretório 30 

Colegiado do Comitê Piabanha para o mandato de setembro/2020 a abril/2022. Victor Montes indicou 31 

os procedimentos da eleição aos participantes. Apresentou as principais atribuições dos Diretores, 32 



 

2 
 

Presidente e Secretário(a) Executivo(a), como estarem presentes nas reuniões do Diretório Colegiado, 33 

Plenárias e institucionais, representar o Comitê nas impossibilidades das presenças do Presidente ou do 34 

Secretário Executivo, propor estratégias para maiores efetividades das ações, dirigir os trabalhos, citou 35 

como principais competências do Presidente: convocar e presidir as sessões do Plenário, homologar e 36 

fazer cumprir as decisões do Plenário, representar o Comitê perante todas as instâncias governamentais 37 

e da sociedade civil, assinar atas, ofícios, etc., assinar os atos administrativos e deliberações, cumprir e 38 

determinar o cumprimento das decisões do Comitê, decidir casos de urgência ou inadiáveis, do 39 

interesse e salvaguarda do Comitê, ad referendum do Plenário, e citou as principais competências do 40 

Secretário, como coordenar as atividades da Secretaria Executiva, expedir os atos convocatórios das 41 

reuniões do Comitê, receber as propostas, organizando-as e encaminhando-as à Secretaria Executiva, 42 

apresentar ao Plenário os programas anuais de trabalho da Secretaria Executiva bem como os relatórios 43 

anuais de atividades, adotar as providências técnico-administrativas para assegurar o pleno 44 

funcionamento do Comitê. Falou sobre as representações do Comitê em outros entes e que, apenas em 45 

2020, foram 83 reuniões com a presença de algum Diretor, seja em reuniões do Comitê, seja de outros 46 

entes como: Ministério Público, Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBHs), 47 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos e suas CTs e GTs, CEIVAP e suas CTs e GTs, INEA,  Prefeituras 48 

entre outras entidades. No mínimo são 6 (seis) reuniões ordinárias do Diretório por ano e 6 (seis) 49 

reuniões plenárias por ano, logo o cargo de diretor demanda cada vez mais disponibilidade de tempo. 50 

Foi apresentado um levantamento do quantitativo de reuniões do Comitê e suas instâncias no período 51 

do mandato: 2018 – 44 reuniões, 2019 – 29 reuniões e 2020 - 30 reuniões, totalizando 103 reuniões e 52 

567 encaminhamentos oficiais. Comunicado sobre faltas. Foi solicitada apresentação da frequência dos 53 

membros, foi citado que no início do ano foi enviada aos membros a Carta nº 01/2020 com o 54 

Comunicado sobre ausências às reuniões Plenárias e para que se atentassem para participação das 55 

reuniões. Porém, no levantamento atualizado, verificou-se que a frequência de algumas instituições 56 

ainda está baixa e o Diretório solicita novamente atenção em relação à participação. Rafaela comentou 57 

que devido ao período da pandemia de COVID-19 tem sido um ano difícil em todos os aspectos, mas 58 

que se faz necessário um maior comprometimento dos representantes e instituições. Foram passadas 59 

as orientações gerais da votação, foi solicitada a compreensão devido à complexidade operacional para 60 

a eleição. Foi apresentada a composição do Comitê Piabanha, por segmento. Foi esclarecido que só 61 

poderão fazer parte do Diretório Colegiado pessoas representantes que não pertençam à diretoria de 62 

outro Comitê de Bacia Hidrográfica, seja estadual ou Federal. Os representantes serão direcionados às 63 

salas de seus respectivos segmentos e cada sala será acompanhada por um funcionário e um estagiário 64 
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da AGEVAP para anotação da definição das duas instituições que participarão do Diretório Colegiado. 65 

Sendo escolhidos apenas dois representantes de cada segmento, ao termino das escolhas os 66 

representantes retornam à sala principal para eleição do Presidente e Secretário(a) Executivo (a). Nelson 67 

Reis (OMA-Brasil) falou sobre um requerimento da última plenária presencial, referente à titularidade 68 

da OMA- Brasil, tendo em vista que na época recebeu o cartão de votação de titularidade, mas que a 69 

instituição ainda consta como suplente.  Foi esclarecido que o suplente só exerce a titularidade quando 70 

a instituição titular não está presente na reunião, seguindo a ordem de suplência de cada segmento, 71 

conforme o Regimento Interno. Nelson solicitou que o assunto seja discutido na próxima reunião. 72 

Markus informou que o levantamento das ausências deveria ter sido feito e apresentado antes da 73 

votação do novo regimento. Luís solicitou que essa discussão das faltas, titularidades e suplências sejam 74 

discutidos na próxima reunião plenária ordinária. Barbara Pellegrini (AMAVALE) comentou que todos os 75 

membros receberam o informe sobre o número de faltas. Rafaela informou que na última reunião do 76 

Diretório decidiu-se por adicionar a discussão na pauta da próxima plenária, para definição do 77 

procedimento a ser adotado.  Victor iniciou o compartilhamento dos acessos às salas dos segmentos. a. 78 

Fórum para eleição dos dois Diretores representantes do Poder Público. O segmento definiu como seus 79 

representantes no Diretório Colegiado: Prefeitura de Areal, representante: Bruno Evaristo de Carvalho; 80 

e Prefeitura de Sapucaia, representante: Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos. b. Fórum para eleição dos 81 

dois Diretores representantes da Sociedade Civil: O segmento definiu como seus representantes no 82 

Diretório Colegiado: UFRRJ/ITR, representante: Erika Cortines; e COPPE/UFRJ, representante: José Paulo 83 

Soares de Azevedo. c. Fórum para eleição dos dois Diretores representantes dos Usuários: O segmento 84 

definiu como seus representantes no Diretório Colegiado: Transportes Única Petrópolis, representante:   85 

Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção; e Werner Fábrica de Tecidos, representante: Julieta Laudelina 86 

de Paiva. 2. Eleição para os cargos de Presidente e de Secretário(a) Executivo(a): Os representantes 87 

retornaram à sala principal e, iniciou-se o processo de eleição do Presidente e Secretário(a) Executivo(a). 88 

Foi solicitado que os membros do Diretório Colegiado informassem se teriam interesse em concorrer 89 

aos cargos. Rafaela informou que não tinha a intensão de ocupar tais cargos e que também se dava por 90 

impedida para concorrer aos cargos de Presidente e Secretária Executiva. Julieta de Paiva e Erika 91 

Cortines se colocaram à disposição para exercer os cargos. Foi feita a sugestão de que a mais votada 92 

ocupasse o cargo de Presidente e, assim, a segunda ocupasse o cargo de Secretária Executiva, o que foi 93 

aceito por ambas. José Paulo solicitou que as representantes se apresentassem para a plenária antes da 94 

votação. Julieta se apresentou e disse que nunca atuou como diretora, mas que participa desde a 95 

fundação do Comitê. Falou que possui experiência na área ambiental e de recursos hídricos, que 96 
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pretende trabalhar para mobilizar a sociedade para trazer novos membros para o Comitê. Erika falou 97 

que é Bióloga, que atualmente é professora pelo Instituto Três Rios da UFRRJ, que participa do comitê 98 

há sete anos e que acredita na possibilidade de melhorias na área de atuação do Comitê, ampliando e 99 

buscando parcerias. Ao término da votação, Erika Cortines (UFFRJ/ITR) foi eleita Presidente do Comitê 100 

Piabanha, com 17 (dezessete) votos, contra 9 (nove) votos para Julieta de Paiva. Para o cargo de 101 

Secretária Executiva, foi eleita Julieta de Paiva, com 17 (dezessete) votos, contra 9 (nove) votos para 102 

Erika Cortines. Desta forma, a nova composição do Diretório eleita pelo Plenário para o mandato no 103 

período de setembro de 2020 a abril de 2022 é: Prefeitura de Areal, representada por Bruno Evaristo 104 

de Carvalho, Prefeitura de Sapucaia, representada por Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos, Werner Fábrica 105 

de Tecidos, representada por Julieta Laudelina de Paiva, Transportes Única Petrópolis, representada por 106 

Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, representada por 107 

Erika Cortines, e Universidade Federal FRJ/COPPE, representada por José Paulo Soares de Azevedo. 108 

Presidente: Erika Cortines, e Secretária Executiva: Julieta Laudelina de Paiva. Rafaela parabenizou a nova 109 

composição do Diretório Colegiado e solicitou que as demandas e processos sejam continuados. Nelson 110 

agradeceu o trabalho realizado pela diretoria anterior e parabenizou os recém eleitos. Julieta agradeceu 111 

a confiança dos membros, disse que está empenhada em trazer novas parcerias e gerar bons resultados 112 

ao Comitê. Erika agradeceu pela confiança, reiterou que é um grande desafio e que conta com os todos 113 

para realizar um bom trabalho. E, encerrou a reunião parabenizando os eleitos.  114 

 115 

Encaminhamentos:  1) Incluir na pauta da 78ª Reunião Plenária a apresentação e discussão sobre as 116 

faltas em reuniões plenárias; 2) Foram eleitos para o novo mandato do Diretório Colegiado: Prefeitura 117 

de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Prefeitura de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Werner 118 

Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva), Transportes Única Petrópolis (Rafaela dos S. Facchetti V. 119 

Assumpção), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Erika Cortines), e Universidade Federal 120 

FRJ/COPPE (José Paulo Soares de Azevedo); 3) Foram eleitas para o cargo de Presidente, Erika Cortines, 121 

e para o cargo de Secretária Executiva, Julieta Laudelina de Paiva. 122 

 123 

Reunião encerrada às 17 horas e 23 minutos. Ata lavrada por Victor Montes, Coordenador de Núcleo 124 

da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 125 

Petrópolis (RJ), 15 de setembro de 2020.    126 

Ata aprovada na 78ª Reunião Ordinária Plenária, realizada no dia 20 de outubro de 2020, na plataforma 127 

de videoconferência, Google Meet.  128 
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Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

 129 

 130 

 131 

 132 

Lista de Presença: Poder Público: ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes), INEA (Edmardo de 133 

Oliveira Campbell Júnior), Pref. de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Pref. de Paraíba do Sul (Luís 134 

Eduardo Amorim Ramos),  Pref. de Paty do Alferes (José Maria Soares Filho), Pref. de Sapucaia (Laize 135 

Rafaelle Aguiar dos Santos),  Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes),  Pref. de Três Rios (Letícia 136 

Novaes Duarte) e FIPERJ (Lícius de Sá Freire). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. 137 

Budzynkz), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), APEA 138 

(Ricardo Ferreira Barelli), CDDH (Carla de Carvalho),  FESO (Raquel Carvalho de Souza),  COPPE/UFRJ 139 

(José Paulo Soares de Azevedo), COPPE/UFRJ (Otto Corrêa Rotunno Filho), NOVAMOSANTA (Elena 140 

Monteiro Welper), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), AMAVALE 141 

(Bárbara Pellegrini Queiroz),  FONASC.CBH (Jacqueline Guerreiro),  OMA-Brasil (Nelson Rodrigues dos 142 

Reis Filho), Ass. do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca),  e ACERDAT-RJ (Cátia de 143 

Almeida Macedo Gonzaga). Usuários: Águas do Imperador (Neylton Antonio Maluf Júnior), Bege por 144 

Verde Comércio e Serviços Ambientais (Erika Melo Brandão Assis), CEDAE – Companhia Estadual de 145 

Águas e Esgoto (Felippe Vasconcellos Simões), FIRJAN-Região Serrana (Luiz Fernando Gomes Soares), 146 

Transportes Única Petrópolis Ltda. (Rafaela dos Santos F.V. Assumpção), e Werner Fábrica de Tecidos 147 

(Julieta Laudelina de Paiva). Convidados:  Adriana H. S. L, Beatriz de Souza Leite, Cainã Hutter, Claudia 148 

Karina Wilberg, Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luan Bento Ferreira (AGEVAP/UD2), Luísa 149 

Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Felipe Albert Nascimento (AGEVAP/UD2), Deborah Cunha Frederico 150 

(AGEVAP/UD2), Paula Mendes Pereira (AGEVAP/UD2), Arthur Cunha de Souza (AGEVAP/UD2) e Beatriz 151 

Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2). Faltas Justificadas: ADEFIMPA/RJ (Sebastião Martins) e ICMBio – APA 152 

Petrópolis (Priscila Franco Steiter).  153 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 


