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ATA DA 20ª 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 08 2 

(oito) de outubro de 2020, às 14 horas, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de vinte e sete membros  do Comitê Piabanha e seis convidados 4 

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

Cortines (UFFRJ/ITR). 6 

Pauta/Discussão: 1. Esclarecimentos sobre o Processo do TCE/RJ, Ofícios recebidos do INEA, situação 7 

dos Contratos de Gestão com entidades delegatárias no Estado do Rio de Janeiro e Termo Aditivo ao 8 

CG nº 01/2010: Erika Cortines (UFRRJ/ITR) iniciou a condução da 20ªReunião Extraordinária Plenária do 9 

Comitê Piabanha e falou sobre o parecer do TCE/RJ, os ofícios recebidos pelo INEA referentes ao assunto 10 

e aos contratos de gestão. Apresentou que no dia 16 de setembro de 2020, o Comitê foi informado 11 

através de Ofício do INEA, sobre o Processo TCE/RJ que declarou a ilegalidade do CG nº 03/10 (Guandu) 12 

celebrado entre INEA e a AGEVAP. Sendo esse comunicado enviado a todos os CBH’s do Estado. Esse 13 

ofício informa que além da declaração de ilegalidade por economicidade, por medida preventiva o INEA 14 

suspendeu quaisquer medidas referentes à execução dos contratos de gestão e liberação de recursos. 15 

No mesmo dia 16/09, aconteceu uma reunião dos CBH’s, INEA e entidades delegatárias do Estado a fim 16 

de esclarecer sobre a decisão do TCE/RJ. No dia 17/09 os Comitês e AGEVAP enviaram Cartas ao INEA 17 

questionando a decisão de suspender a execução dos Contratos e repasses. O INEA informou que a 18 

decisão restringe e suspende apenas os repasses e não a execução dos Contratos. Posteriormente em 19 

24/09, o INEA formalizou pelo Ofício nº 0895/2020 que estava suspensa a liberação de recursos e não 20 

o contrato de gestão. Informou que houve reunião entre INEA e o TCE, onde foram apresentadas as 21 

especificidades da Política Estadual de Recursos Hídricos e que seria encaminhado um recurso em 22 

relação à decisão. Em 25/09, houve uma Reunião do FFCBHs com assessorias jurídicas das entidades 23 

delegatárias, para alinhamentos das ações dos Comitês, no dia 02/10 foi protocolado pelo INEA o 24 

recurso junto ao TCE/RJ e no dia 07/10 alguns Comitês, dentre eles o Piabanha, enviaram Cartas ao INEA 25 

solicitando: a reconsideração quanto à decisão de suspensão de repasse de recursos; o envio de cópia 26 

de eventual recurso ou pedido de reconsideração interposto contra a decisão do processo TCE/RJ nº 27 

116.748-4/10; e a apresentação de cronograma a ser executado para a renovação contratual ou a 28 

finalização do Contrato de Gestão da entidade delegatária. Nelson Reis (OMA-Brasil) informou que 29 

assim que foi recebido o ofício do parecer do TCE/RJ, pelo CBH Guandu, foi realizada uma reunião junto 30 

aos demais CBH’s para expor os fatos, logo sendo uma discussão tratada interna e externamente junto 31 

aos demais comitês, e que uma carta foi anexada ao ofício do INEA a fim de apresentar e alinhar as 32 
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ações e solicitar uma audiência pública junto ao TCE/RJ. Comentou que se entende que há um 33 

desconhecimento sobre o sistema de gestão de recursos hídricos por parte do órgão e, que acha 34 

importante que todos leiam o parecer para estarmos alinhados com a questão da economicidade sendo 35 

o ponto central desse processo. Tatiana Ferraz (AGEVAP) complementou, informando sobre a 36 

declaração de ilegalidade, que o Contrato foi considerado pelo parecer do TCE como ilegal em relação 37 

à economicidade, não envolvendo demais termos além desse. Segundo o parecer, não ficou 38 

comprovado que seria mais econômico a Entidade Delegatária executar as ações do que o Estado, 39 

gerando conflito de entendimento com a gestão de recursos hídricos prevista entre os entes Comitê, 40 

Entidades Delegatárias das funções de Agência de Bacia e Órgão gestor (INEA), que define bem os papeis 41 

de cada ente. Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis) reiterou sobre o desconhecimento 42 

acerca da legislação de recursos hídricos e questionou sobre a AGEVAP elaborar um relatório 43 

comprovando a economicidade do Contrato. Tatiana respondeu que o encaminhamento do parecer foi 44 

ao INEA, mas que sim um relatório foi elaborado pela AGEVAP e enviado ao Instituto. Luís Eduardo (Pref. 45 

de Paraíba do Sul) comentou que o assunto está sendo tratado também no FFCBHs a fim de 46 

compreender e direcionar as ações dos CBH’s em relação à decisão do INEA.  2. Resolução CBH-47 

PIABANHA nº xx que dispõe sobre a atualização dos valores do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê 48 

Piabanha aprovado pela Resolução CBH-PIABANHA n° 41 de 20 de junho de 2017. Erika Cortines 49 

informou que os repasses foram suspensos pelo INEA, conforme explicado no item anterior, mas que 50 

os processos administrativos do INEA estão ativos, sendo assim, foi identificado que o Comitê Piabanha 51 

possui recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na RH-IV ainda a serem solicitados, mas que 52 

não estão previstos no PAP vigente. O PAP vigente (2015-2020) tem validade de cinco anos, sendo 53 

necessário, de qualquer forma, no ano de 2020 uma atualização dos valores, para que os recursos em 54 

conta sejam solicitados neste e a partir desse ano pelo período que vigorar a sua atualização. Em função 55 

disso, o Diretório Colegiado solicitou que a demanda fosse priorizada e que a atualização dos valores do 56 

Plano de Aplicação Plurianual, com base no saldo atual da subconta e na previsão de arrecadação dos 57 

próximos anos fosse apresentada ao Plenário. A proposta foi apresentada pela Secretaria Executiva do 58 

Comitê Piabanha, sendo informado que foi solicitada a intensificação desse processo de atualização. 59 

Victor Montes (AGEVAP/UD2) informou que o Comitê Piabanha foi um dos únicos comitês do Estado 60 

que conseguiu solicitar e receber todos os recursos que estavam previstos até 2020 no PAP vigente. 61 

Disse que o PAP é elaborado com base em estimativas e previsões de arrecadação e que, apesar da 62 

suspensão dos repasses, foi solicitado pelo Diretório que fossem realizados os procedimentos para 63 

solicitações desses. Rafaela comentou que essa solicitação é muito importante para que o Comitê 64 
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garanta o repasse dos recursos que estão em sua subconta no FUNDRHI, ainda em 2020. Erika Cortines 65 

informou que o PAP pode ser alterado a qualquer momento, caso seja necessário e seja o entendimento 66 

do Comitê, e que este deverá ser revisto após a aprovação do Plano de Bacia. Victor apresentou o 67 

fluxograma do processo de aprovação do PAP, disse que junto com a Tatiana foi realizada a atualização 68 

das planilhas e a minuta de resolução, que estas foram enviadas para validação do Diretório antes da 69 

serem apresentadas ao Plenário, conforme definido na 76ª Reunião do Diretório Colegiado, e que a 70 

minuta de resolução e as planilhas foram disponibilizadas junto com a convocatória desta reunião. Falou 71 

que após a aprovação pelo Comitê, a Resolução é encaminhada para ciência do INEA, e ao CERHI e suas 72 

respectivas Câmaras Técnicas, para que seja referendada, e que, após esse trâmite o Comitê pode 73 

solicitar os recursos previstos e que estejam em conta, conforme o ano de referência. Apresentou que 74 

o PAP é uma ferramenta de gestão destinada a definir a aplicação dos recursos financeiros sendo um 75 

instrumento de planejamento e orientação dos desembolsos a serem executados com recursos da 76 

cobrança pelo uso da água, compreendendo os recursos comprometidos, o saldo remanescente e a 77 

previsão de arrecadação na Região Hidrográfica IV no período de 2020 a 2025. Apresentou o histórico 78 

de aprovação dos PAPs pelo Comitê Piabanha e disse que até o ano de 2012, as aprovações de recursos 79 

ocorriam sem um documento prévio específico que orientasse a aplicação do recurso por programas, 80 

temas ou eixos. Eram elaboradas resoluções individuais para cada solicitação, e cada uma era submetida 81 

ao CERHI, o que tornava demorado o processo de repasse de recursos para desenvolver ações. Em 2012 82 

o Comitê Piabanha aprovou seu primeiro Plano de Ações e Aplicações 2012-2015 em resolução única – 83 

sem necessidade de novas Resoluções a cada aprovação, e na época o formato foi muito elogiado, sendo 84 

recomendado que os Comitês seguissem o modelo. Em 2015, o Plano de Aplicação Plurianual foi 85 

atualizado com a vigência de 2016-2020. Em 2017, foi necessária uma atualização de valores por conta 86 

da atualização do PPU, sendo mantida a vigência até 2020. Foi dito que o PAP possui a seguinte 87 

fundamentação normativa: Lei Estadual nº 3.239/1999; Decreto Estadual nº 35.724/2004; a Lei Estadual 88 

nº 4.247/2003; a Lei Estadual nº 5.234/2008; Contrato de Gestão nº 01/2010; Resolução CBH-Piabanha 89 

nº 33/2015 e  Resolução CBH-Piabanha nº 41/2017.  Os objetivos do PAP são o planejamento de curto 90 

e médio prazo na alocação de recursos financeiros, priorização dos investimentos em ações estruturais 91 

e estruturantes, otimização da aplicação dos recursos, aperfeiçoamento da gestão gerando melhoria da 92 

qualidade e disponibilidade de água. Foram apresentados os Programas e Subprogramas previstos no 93 

PAP, conforme a Resolução CBH-PIABANHA nº 41/2017, e informado que, conforme solicitação, foram 94 

mantidos e sendo feitas apenas atualizações dos valores e do período. Programas: (I) Ferramentas de 95 

construção da gestão participativa, (II) Produção e gestão da informação, (III) Produção de água, (IV) 96 
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Saneamento e qualidade da água e Infraestrutura do Comitê e (V) Implementação dos instrumentos de 97 

gestão, todos possuindo seus respectivos subprogramas. O Plenário considerou importante manter 98 

toda a estrutura vigente, adequando-a de acordo com as necessidades nos próximos anos. Foi 99 

apresentada a composição do PAP, que é aprovado por meio de resolução, que aprova a destinação e 100 

alocação de recursos de financeiros, possuindo programas e subprogramas, organizados em quatro 101 

tabelas. Foi informado que o procedimento adotado manteve a estrutura dos Programas e 102 

Subprogramas previstos no PAP, não havendo supressão ou novas inserções, configurando-se, assim, 103 

apenas atualização dos valores e do período, com alocação dos recursos seguindo o percentual do 104 

último ano de vigência do PAP, ou seja, 2020, sendo respeitada a previsão de recursos para custos com 105 

o contrato de gestão, custos administrativos e a aplicação de 70% dos recursos arrecadados do setor de 106 

saneamento no Programa 4. Foram apresentadas as tabelas e informado que todas foram 107 

disponibilizadas aos membros junto com a convocatória da reunião: A Tabela 1, apresentando a situação 108 

dos investimentos, totalizando 60 (sessenta) ações, desde que Comitê possui PAP e, e contém 109 

informações das ações indicando os respectivos programas, subprogramas, status, recurso, desembolso 110 

e previsão de desembolsos, nos casos de ações em andamento e não iniciadas, sendo nesse momento 111 

executados remanejamentos de valores de saldos das ações, conforme explicitado na minuta de 112 

Resolução. A Tabela 2, apresentando os investimentos agrupados por Subprograma. A Tabela 3, com a 113 

distribuição dos recursos disponíveis no período do PAP nos Programas e Subprogramas, com base no 114 

saldo em conta, na previsão de arrecadação do período e de rendimentos. E a Tabela 4, com o resumo 115 

das Tabelas 2 e 3 e os valores totais por Programa no período, sendo: 1) Ferramentas de Construção da 116 

Gestão Participativa - R$ 1.104.867,95; 2) Produção e Gestão da Informação - R$ 2.060.588,82; 3) 117 

Produção de Água - R$ 2.211.369,28; 4) Saneamento e Qualidade da Água - R$ 9.522.634,04; e 5) 118 

Infraestrutura do Comitê e Implementação dos Instrumentos de Gestão - R$ 5.245.785,84. Totalizando, 119 

R$ 20.145,245,93, no período. José Paulo (COPPE/UFRJ) perguntou sobre a média de arrecadação do 120 

comitê. Victor respondeu que a arrecadação anual está aproximadamente em R$ 1.400.000, 00 (um 121 

milhão e quatrocentos mil) reais. Julieta concordou com a proposta apresentada, mas comentou sobre 122 

a dificuldade de aplicação dos recursos, principalmente pela demora dos processos. Barbara Pellegrini 123 

(AMAVALE) questionou se a demora na elaboração e aplicação dos editais, indicam a necessidade do 124 

Comitê se desvencilhar da delegatária, criando a sua agência de água. Rafaela respondeu que não é 125 

possível, pois um dos motivos é que não há no momento sustentabilidade financeira para que o Comitê 126 

tenha sua própria agência. Nelson enfatizou que com a renovação dos Contratos de Gestão, o INEA 127 

deverá prover os repasses após 60 (sessenta) dias de sua arrecadação. Erika Cortines perguntou se mais 128 
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alguém tinha dúvidas e em seguida solicitou manifestação sobre aprovação da Resolução. A Resolução 129 

foi aprovada por unanimidade pelos membros, devendo esta ser encaminhada ao CERHI para aprovação 130 

e ao INEA para ciência. Após a aprovação, Barbara questionou se o valor de R$ 20.145,245,93 é o saldo 131 

total existente para aplicações. Erika Cortines respondeu que é a soma dos recursos disponíveis com o 132 

valor estimado de arrecadação pelos próximos anos. Barbara comentou que referente ao valor recebido 133 

desde a criação do CBH, pouco foi aplicado. Julieta comentou que se deve criar um processo mais ágil 134 

para contratações, para que esses recursos possam ser aplicados e concluídos. Rafaela falou que de 135 

2005 a 2011, o Comitê não tinha entidade delegatária e foi um período em que o INEA prestava o apoio 136 

aos Comitês, os projetos que eram aprovados pelo Comitê demoravam para ser executados, não havia 137 

atendimento como secretaria executiva e apoio técnico direto e específico, como temos hoje, e que 138 

apenas um projeto foi adiante, mas que posteriormente foi muito questionado pelo Comitê, o outro foi 139 

iniciado, e paralisado, sendo que o recurso restante retornou para a conta. Depois do Contrato de 140 

Gestão assinado, houve um período de dois ou três anos de estruturação da Unidade, que contava 141 

inicialmente com dois funcionários, e com as saídas dos técnicos, o Comitê ficou com apenas um 142 

funcionário por aproximadamente dois anos, e apenas em 2019 a equipe passou a contar com quatro 143 

funcionários, o que fez com que mais ações pudessem ser iniciadas. Falou que por conta da eficiência 144 

no envio de documentos de solicitação dos recursos, seja por conta do TAC do FUNDRHI ou de 145 

solicitações normais de recursos, o Comitê foi um dos únicos que recebeu todos os recursos previstos 146 

no PAP até 2020, o que gerou um montante em conta. Falou que em alguns momentos houve variação 147 

nos montantes arrecadados, devido à solicitação de revisão de outorgas feita por alguns usuários, 148 

gerando diminuição da arrecadação. Falou que no último ano foram feitas diversas reuniões com a 149 

AGEVAP, visando aperfeiçoamentos, principalmente para otimizar as contratações, e falou que no 150 

momento a AGEVAP é a melhor alternativa e não há a menor chance de ter uma agência própria com a 151 

arrecadação atual. Sugeriu realizar uma apresentação para a plenária sobre o sistema de recursos 152 

hídricos, arrecadação, custeio das delegatárias, e assuntos correlatos, tendo em vista a complexidade 153 

do sistema. Citou, como exemplo, que o Comitê destinou dois milhões de reais para contrapartida para 154 

Sumidouro, porém, o município não conseguiu cumprir os requisitos referentes à algumas 155 

documentações necessárias, além disso, já estão contratadas empresas para elaboração de projetos e 156 

obras de sistemas alternativos de saneamento, com recursos comprometidos. Lícius Freire (FIPERJ) 157 

informou que os recursos em estiverem em conta, no Fundrhi, podem sofrer taxações de 30% em 158 

dezembro e que em 2018 o CBH Rio Dois Rios conseguiu desembolsar cerca de 90% dos valores 159 

solicitados, possuindo a mesma delegatária do CBH Piabanha. Mas salientou que é necessário priorizar 160 
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Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

ações maiores e estratégicas, pois os processos são complexos, mas que se trabalhados juntos à 161 

Delegatária é possível executar as ações, comparando com demais comitês e adequando as 162 

necessidades. Afirmou ainda que o esforço empreendido pela delegatária no desembolso de 20 mil reais 163 

ou de 2 milhões é semelhante. Erika Cortines reiterou que é necessário um levantamento de prioridades 164 

e aplicações desses recursos de formas eficientes. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) comentou que 165 

deve haver uma definição em relação à opinião do Comitê à delegatária, no sentido de elogios ou críticas 166 

sobre o seu desempenho de forma fundamentada. Nelson comentou que o período de pandemia da 167 

COVID-19 proporcionou um maior número de reuniões, um melhor alinhamento e integração das ações 168 

nas instâncias que tratam de recursos hídricos, como o FFCBHs. Luís sugeriu que sejam criados vídeos 169 

para os canais do Comitê Piabanha explicando a importância e as funções do Comitê Piabanha. Tatiana 170 

informou que a equipe da AGEVAP está à disposição para discussões e sugestões de melhorias. Erika 171 

Cortines agradeceu a participação dos membros encerrou a reunião. 172 

Encaminhamentos: 1) Foi aprovada a Resolução CBH-PIABANHA nº 61/2020, que dispõe sobre a 173 

atualização do Plano de Aplicação Plurianual Comitê Piabanha, devendo esta ser enviada ao CERHI para 174 

aprovação e ao INEA para ciência. 175 

 176 

Reunião encerrada às 15 horas e 50 minutos. Ata lavrada por Victor Montes, Coordenador de Núcleo 177 

da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 178 

Petrópolis (RJ), 08 de outubro de 2020.    179 

 180 

  181 

Ata aprovada na 78ª Reunião Ordinária Plenária, realizada no dia 20 de outubro de 2020, na plataforma 182 

de videoconferência, Google Meet.  183 

 184 

 185 

 186 

 187 

 188 

Lista de Presença: Poder Público: Pref. de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Pref. de Paraíba do Sul 189 

(Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de Sapucaia (Laize 190 

Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), Pref. de Três Rios (Leticia 191 

Novaes Duarte) e  FIPERJ (Lícius de Sá Freire). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. 192 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 
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Budzynkz), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima Martins),  CDDH 193 

(Daniele Linden de Oliveira), GAPA-MA (Carlos Eduardo da Cunha Pereira), FESO (Raquel Carvalho de 194 

Souza), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET/RJ (Patrícia 195 

Ferreira de Souza Lima), AMAVALE (Bárbara Pellegrini Queiroz) , ADEFIMPA/RJ (Sebastião Martins de 196 

Medeiros Filho), OMA-Brasil (Nelson Rodrigues dos Reis Filho), Projeto Araras (Luciana Bassous 197 

Pinheiro), Ass. do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca) e ACERDAT-RJ (Cátia de 198 

Almeida Macedo Gonzaga). Usuários: Águas do Imperador (Edilene Branco), CEDAE – Companhia 199 

Estadual de Águas e Esgoto (Felippe Vasconcellos Simões), FIRJAN - Região Serrana (Luiz Fernando 200 

Gomes Soares), Transportes Única Petrópolis Ltda.(Rafaela dos Santos F.V. Assumpção) e Werner 201 

Fábrica de Tecidos(Julieta Laudelina de Paiva). Convidados: Karina Wilberg (APEA – Engenheiros e Arq.), 202 

Tatiana Ferraz (AGEVAP), Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Felipe Albert Nascimento 203 

(AGEVAP/UD2), Deborah Cunha Frederico (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2). 204 

Faltas Justificadas: ICMBio – APA Petrópolis (Priscila Franco Steiter), FONASC.CBH (Jacqueline Guerreiro 205 

e Bege por Verde Comércio e Serviços Ambientais LTDA. ME (Erika Melo Brandão Assis). 206 


