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ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 1 

PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO 2 

(COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 16 (dezesseis) de junho de 2020, às 14 horas, de forma não 3 

presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de trinta e dois membros 4 

do Comitê Piabanha e doze convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida 5 

pela Presidente do Comitê Piabanha, Sr.ª Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 6 

(Transportes Única). Pauta/Discussão: Iniciada a reunião, foi dito que a quantidade de itens de pauta 7 

se deve ao fato de terem sido necessárias aprovações de resoluções “ad referendum” com questões que 8 

surgiram no período de isolamento social, e essas resoluções precisam, de acordo com o Regimento 9 

Interno, ser referendadas nas plenárias subsequentes. No início da reunião foi solicitada pela 10 

Presidente do Comitê Piabanha, Rafaela Facchetti, a inclusão dos itens de pauta: 9. Minuta de 11 

Resolução que dispõe sobre o interesse de manutenção do Contrato de delegação das funções inerentes 12 

à Agência de Água do Comitê Piabanha com a AGEVAP. e 10. Resolução que dispõe sobre a 13 

manutenção da suspensão de reuniões presenciais e sobre a possibilidade de votação do Regimento 14 

Interno e da eleição do Diretório Colegiado. A inclusão dos itens foi aprovada pelos membros e os 15 

assuntos foram discutidos após os demais itens da convocatória. 1. Instruções sobre reunião por 16 

videoconferência: A pedido da Presidente e do Secretário-Executivo do Comitê, foi informado por 17 

Victor Montes (AGEVAP) que foram enviadas aos membros via e-mail e WhatsApp, manual de 18 

instruções de como participar das reuniões pela plataforma de videoconferência. As regras da reunião 19 

por videoconferência foram apresentadas. 2. Aprovação da ata da 75ª Reunião Ordinária do 20 

Comitê Piabanha: A ata foi aprovada pelos membros. 3. Situação das reuniões e atividades do 21 

Comitê durante o período de isolamento social: A pedido da Presidente do Comitê Piabanha, Victor 22 

realizou a apresentação sobre a situação das reuniões e atividades do Comitê durante o período de 23 

isolamento social. Informou sobre a suspensão das reuniões presenciais ocorrida no dia 18/03, por 24 

determinação da Presidente, em função da pandemia, e que desde então, a Sede do Comitê vem 25 

funcionando via home office. Foram implementados os usos de ferramentas digitais que permitiram a 26 

manutenção das atividades da equipe de trabalho. Desde então, o Comitê realizou 9 (nove) reuniões e 27 

uma palestra no formato de videoconferência, além de uma participação efetiva do Diretório em 28 

frequentes reuniões do FFCBHs e com outras instituições como INEA, AGEVAP, entre outras. Foi 29 

dito que o site do Comitê tem se mantido atualizado, com as convocatórias, listas de presenças, 30 

memórias de reunião e atas aprovadas, e que foram intensificadas as comunicações por meio digitais, 31 

principalmente por e-mail e WhatsApp. Desta forma, foi dito que as discussões e o trabalho do Comitê 32 

têm ocorrido de forma normal, porém com as adaptações citadas. Victor iniciou a apresentação em 33 

relação à situação das ações aprovadas pelo Comitê para 2020: 1) Acompanhamento do contrato do 34 
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monitoramento de rios na RH-IV; 2) Monitoramento de Rios (rios afluentes); 3) Projeto e Obras SES 35 

Alternativos (Carmo e Paraíba do Sul); 4) Edital de auxílio financeiro para pesquisa científica; 5) 36 

Edital PROTRATAR CEIVAP III Apoio ao município de Sumidouro para inscrição; 6) Projetos e 37 

Obras SES Alternativos (2020); 7) Proposta para recuperação da FMP do rio Piabanha; 8) Execução 38 

do Plano de Capacitação; 9) Execução do Plano de Comunicação para o Comitê Piabanha; 10) Plano 39 

de Bacia dos afluentes fluminenses; 11) SIGA Web Piabanha; 12) Proposta de parceria (Acordo de 40 

Cooperação Técnica) com a Fiocruz; 13) Oficina de Indicadores de Políticas Públicas de Educação 41 

Ambiental; 14) IV Seminário de Saneamento - Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais; 15) V 42 

Encontro de Pesquisadores (Conjunto c/ PARNASO); 16) Revisão do Regimento Interno; 17) 43 

Atualização do PAP; 18) Atividades administrativas e de secretaria-executiva. Luan Ferreira 44 

(AGEVAP) falou sobre o acompanhamento do contrato do monitoramento de rios da RH-IV, que será 45 

finalizado no segundo semestre de 2020, com a entrega de todos os relatórios por parte da empresa. 46 

Tendo todos os seus trabalhos de campo previstos sido realizados, incluindo a entrega de dois 47 

relatórios técnicos previstos. Sobre a ação de ampliação do monitoramento de rios, informou que o ato 48 

convocatório está agendado para dia 24/06 para abertura das propostas submetidas pelas empresas. 49 

Esse monitoramento tem mais pontos que o item anterior e, abrange mais municípios da RH-IV. Falou 50 

sobre o projeto de recuperação da FMP do Rio Piabanha, o SIGA Web Piabanha, o acompanhamento 51 

do Plano de Bacia da RH-IV, e sobre este último destacou o acompanhamento do GT Plano de Bacia e 52 

Enquadramento e informou que a fase atual é a análise do PF-03 que trata das ações e prioridades. 53 

Luísa Poyares (AGEVAP) falou sobre os projetos e obras de sistemas alternativos de esgotamento 54 

sanitário para localidades urbanas nos municípios de Carmo e Paraíba do Sul, após seleção via Edital, 55 

cujo ato convocatório para abertura das propostas das empresas ocorrerá no dia 25/06. Informou que 56 

em ambos municípios foram estabelecidos acordos de cooperação para o acompanhamento das ações. 57 

Falou sobre o Edital PROTRATAR III – CEIVAP que visa a implantação sistemas de esgotamento 58 

sanitário. Disse que depois de levantamento entre os municípios da Região, o município de Sumidouro 59 

apresentou a melhor condição de se inscrever por já possuir projeto executivo. O Comitê tem 60 

acompanhado as ações de mobilização e orientações sobre o Edital, tendo em vista a aprovação de 61 

contrapartida financeira. O prazo para inscrição se encerra no dia 18/06. E, por fim, falou sobre o 62 

acompanhamento da parceria por meio de acordo de cooperação técnica entre Comitê e a Fiocruz para 63 

o desenvolvimento de ações e projetos que promovam o uso sustentável de recursos hídricos visando a 64 

melhoria da saúde, das condições de vida e preservação do meio ambiente da RH-IV. Trata-se de 65 

parceria ampla, com ações de trabalho específicas, prevendo a participação em editais para promover a 66 

captação e contrapartidas de recursos, previsão da implantação de um observatório em saneamento na 67 

RH-IV, realização de cursos e oficinas de mobilização social sendo assim, possível gerar diversas 68 
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ações conjuntas. No momento está em tramitação interna na Fiocruz para ser assinado. José Paulo 69 

(COPPE/UFRJ) mencionou que o acordo de cooperação foi apresentado e aprovado pela Diretoria, 70 

mas que o mesmo deve ser enviado para o Plenário. David Miller (Assoc. Amigos PARNASO) 71 

questionou se existe algum projeto específico já estabelecido ou se ainda será elaborado. Luísa 72 

respondeu que o plano de trabalho não é de acordo com projetos específicos, mas sim de acordo com o 73 

surgimento de editais na área de atuação, sendo que o primeiro deles foi submetido pela Fiocruz, com 74 

participação do Comitê na construção da proposta com base nos conhecimentos da RH-IV, no qual 75 

está sendo pleiteado recursos junto ao Edital Itaú para ações no Quilombo da Boa Esperança/Areal de 76 

recuperação de nascentes, ações de melhoria do abastecimento com construção de reservatórios. Falou 77 

que até o momento não há novos projetos previstos ou especificados. José Paulo sugeriu que o acordo 78 

de cooperação entre Comitê e Fiocruz seja disponibilizado para todos os membros do Plenário. 79 

Rafaela Facchetti (Transportes Única) solicitou que os escopos dos projetos sejam disponibilizados a 80 

todos os membros do Comitê. Felipe Albert (AGEVAP) informou que a primeira ação do Plano de 81 

Comunicação foi o rebranding do Comitê Piabanha, visando melhorar a usabilidade da marca, com 82 

modernização e aumento de aplicabilidades. Falou que as redes sociais (Facebook, Instagram e 83 

YouTube) do Comitê foram reformuladas e estão em constante atualização, com publicações que 84 

seguem um padrão visual e reforçam a identidade visual do CBH Piabanha. Dentre as postagens, 85 

temos, por exemplo: promoção de ações do comitê; divulgação de materiais e produtos, tais como o 86 

Atlas; palestras e cursos online gratuitos que possuem relação com a temática de Gestão de Recursos 87 

Hídricos e a campanha institucional. Pontuou que as ações do Plano de Comunicação e Capacitação 88 

são comumente integradas, como ocorreu com a criação de pdfs interativos (produtos previstos no 89 

Plano de Comunicação) que serão utilizados para a Capacitação e divulgados em breve. Entre outras 90 

ações estão a criação de listas de transmissões no WhatsApp segmentadas com membros do Plenário, 91 

da Câmara Técnica, dos GTs e grupos com pessoas interessadas em receber conteúdos informativos do 92 

Comitê, disparos de e-mails quinzenais de Capacitação e também de newsletters. Victor falou que, de 93 

forma geral, está sendo possível dar continuidade a praticamente todas as ações planejadas pelo 94 

Comitê, com exceção das que envolvem encontros presenciais, como Oficinas, Seminários, etc. 4. 95 

Referendar a Resolução nº 55/2020 - Suspensão de reuniões presenciais e o adiamento da 96 

votação do Regimento Interno e da eleição do Diretório Colegiado. Victor, a pedido da Presidente, 97 

contextualizou que em 18/03/2020 foram suspensas as reuniões presenciais devido à COVID19 e que, 98 

por solicitação da Diretoria, foram enviados comunicados aos membros, informando sobre a 99 

suspensão das reuniões presenciais até novas informações e, que a unidade passaria a funcionar por 100 

home office, mantendo o horário de funcionamento das 8h30 às 17h30, com atendimentos por telefone 101 

e e-mail. Em março e abril o Diretório Colegiado discutiu sobre a realização de reuniões por 102 
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videoconferência, tendo a primeira reunião, em caráter de teste, sido realizada pelo GT 103 

Educomunicação e, posteriormente, pelo Diretório Colegiado. Foi formalizada, e comunicada aos 104 

membros por meio da Carta Circular nº 40/2020, a decisão da manutenção da suspensão das reuniões 105 

presenciais, a suspensão da realização das Plenárias, uma vez que, ainda não havia regulamentações 106 

que as autorizassem, as decisões que estavam previstas para serem feitas como a Revisão do 107 

Regimento Interno, que já tinha reunião marcada, e a eleição do Diretório Colegiado, com isso, foram 108 

adiadas. Desta forma, após a apresentação, a Resolução nº 55/2020 foi referendada pelo Plenário. 5. 109 

Referendar a Resolução nº 56/2020 - Disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba 110 

do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio da AGEVAP 111 

em situação extrema e caráter emergencial. Victor, a pedido da Presidente, apresentou a Resolução 112 

nº 56/2020, e informou que não houve repasse à AGEVAP referente ao CG 01/2010. Com essa 113 

situação, após cobranças ao INEA por meio de cartas e realizações de reuniões, as Diretorias dos 114 

Comitês se mobilizaram para autorizar a utilização excepcional de recursos de projetos com custos 115 

administrativos, visando manter a estrutura técnica, administrativa e financeira funcionando. Esta 116 

decisão teve respaldo do CERHI, que aprovou a Resolução nº 225/2020. Essa resolução foi aprovada 117 

pelos quatro Comitês e os recursos aprovados correspondem a seis meses para manutenção da 118 

estrutura do Contrato. Com a regulamentação dos repasses, os valores utilizados deverão retornar às 119 

contas de origem. David Miller questionou se o valor remanejado será reembolsado ao Comitê. Victor 120 

informou que é o que deve ser feito, conforme disposto na Resolução e que as Diretorias dos Comitês, 121 

a AGEVAP e o INEA têm se reunido para solucionar o problema. Rafaela falou que quando o INEA 122 

repassar os recursos das fontes de custeio, estes deverão retornar para as rubricas de origem, sendo um 123 

processo imediato sem a necessidade de intervenções. Falou que ocorreu situação parecida em 2015, e 124 

que os recursos retornaram para projetos, conforme explicado. Informou que ocorrerá uma reunião 125 

sobre a situação, na próxima semana, com o Ministério Público, o presidente do INEA, a Secretaria de 126 

Fazenda, o Tribunal de Contas do Estado, AGEVAP e os Comitês. Também informou sobre as 127 

frequentes reuniões junto ao Fórum Fluminense de Comitês e os Comitês do Contrato de Gestão sobre 128 

o assunto. Após apresentação, a Resolução nº 56/2020 foi referendada pelos membros. 6. Referendar 129 

a Resolução nº 57/2020 - Realização de reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê 130 

Piabanha. Victor, a pedido da Presidente, informou que o Comitê regulamentou através da Resolução 131 

CBH-Piabanha nº 57/2020 a realização de reuniões por videoconferência no âmbito do Comitê 132 

Piabanha, após a aprovação da Resolução CERHI-RJ nº 224/2020. Com isso, a partir do dia 18/05 133 

foram autorizadas as realizações das reuniões Plenárias e a retomada do calendário de reuniões 134 

Plenárias Ordinárias de 2020, e foi reagendada a 16ª Reunião Extraordinária para o dia 25/06, para 135 

revisão do Regimento Interno. Após a apresentação, a Resolução foi referendada pelos membros. 7. 136 
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Aprovação da instituição ACERDAT como membro suplente do segmento Sociedade Civil. Após 137 

a apresentação por parte da representante indicada, Cátia Gonzaga, surgiram questionamentos por 138 

parte dos membros sobre a atuação da instituição na região. Foi sugerido que a decisão sobre a 139 

aprovação da Entidade como membro deveria ser adiada para a próxima reunião Plenária. Foi 140 

informado o Diretório analisará novamente os documentos, solicitará atualização, se necessário, para 141 

que seja feita votação em uma próxima plenária. Os membros decidiram adiar a aprovação da 142 

instituição. 8. Informes: a. Reunião Extraordinária para revisão do Regimento Interno do 143 

Comitê Piabanha: Victor informou sobre a convocação para a 16ª Reunião Extraordinária 144 

exclusivamente para revisão do Regimento Interno do Comitê Piabanha, seguindo o prazo de 145 

antecedência de 30 (trinta) dias para convocação, e reiterou que foi feito envio das versões originais e 146 

propostas do novo Regimento e, que, caso os membros tenham contribuições, para enviarem para o e-147 

mail do Comitê. b. Capacitação SIGA Web: Luan falou que a capacitação do SIGA Web está sendo 148 

desenvolvida no âmbito dos Plano de Capacitação e lançada em breve. c. Área de projetos e ações 149 

criada no site do Comitê: Luan apresentou a área que foi criada no site do Comitê para acesso aos 150 

projetos e ações do Comitê, dividida por âmbitos de atuação como Grupos de Trabalho, Câmara 151 

Técnica e projetos diversos, assim como um campo de newsletter para cadastramento e recebimento de 152 

informativos. 9. Resolução que dispõe sobre o interesse de manutenção do Contrato de delegação 153 

das funções inerentes à Agência de Água do Comitê Piabanha com a AGEVAP. Rafaela informou 154 

que a vigência do Contrato de Gestão nº 01/2010 é até dez/2020, e que os quatro Comitês signatários: 155 

Piabanha, Rio Dois Rios, Médio Paraíba do Sul e Baixo Paraíba do Sul, receberam Ofício do INEA 156 

solicitando que fosse informado sobre o interesse em manter a AGEVAP como entidade delegatária. 157 

Desta forma, com base na expertise adquirida pela AGEVAP, e por toda a sua estrutura de 158 

atendimento aos Comitês, foi enviada Carta ao INEA informando que havia o interesse. E, para 159 

fortalecer a decisão, os quatro Comitês decidiram formalizar, via Resolução, esta manifestação. A 160 

minuta de Resolução foi apresentada aos membros, sendo destacado que a AGEVAP desempenha com 161 

eficiência as suas atribuições, em uma relação construída junto ao Comitê que já conta com quase dez 162 

anos. Paulo de Souza Leite ponderou que, mesmo com problemas e questionamentos, o Comitê tem 163 

desenvolvido um bom trabalho com a AGEVAP e, que em comparação com outros Comitês que 164 

possuem outras Delegatárias, o CBH está mais desenvolvido e, se desvincular da AGEVAP no 165 

momento atual não seria positivo. Erika Mello (Bege por Verde) concordou com o papel da AGEVAP 166 

no crescimento do Comitê, mas sugeriu a redução do tempo de contrato, além de ajustes para que as 167 

solicitações sejam atendidas de forma melhor. José Paulo sugeriu que o Diretório elabore uma síntese 168 

das discussões sobre o Contrato de Gestão e apresente os resultados dessas discussões. Julieta Paiva 169 

(Werner) pontuou que não é o momento para o Comitê mudar, e que se deve exigir mais da delegatária 170 
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atual, como maior agilidade na elaboração e liberação de editais. Luis Eduardo Amorim (Prefeitura de 171 

Paraíba do Sul) entende que a AGEVAP deve ser mantida, pois atende bem ao Comitê, e devido a 172 

todo o conhecimento da realidade do Comitê e de sua área de atuação. Rafaela informou que a 173 

Resolução se resume em um posicionamento do Comitê em relação a manutenção da AGEVAP. Após 174 

a apresentação e discussão sobre o texto da minuta, a Resolução foi aprovada pelos membros do 175 

Comitê Piabanha, sem alterações, com manifestação do interesse na continuidade da delegação de 176 

competências de funções de Agência de Água do Comitê Piabanha à AGEVAP, até 31/12/2025, 177 

devendo ser enviada cópia ao CERHI/RJ e ao INEA. 10. Resolução que dispõe sobre a manutenção 178 

da suspensão de reuniões presenciais e sobre a possibilidade de votação do Regimento Interno e 179 

da eleição do Diretório Colegiado. Foi apresentada a resolução aos membros. Rafaela explicou que 180 

com as restrições de reuniões presenciais, não seriam possíveis as votações de Regimento Interno e de 181 

eleição do Diretório Colegiado, porém, com a regulamentação de reuniões por videoconferência isso 182 

passou a ser possível, desta forma, esta Resolução mantem a suspensão de reuniões presenciais, porém 183 

torna possível o agendamento de reunião para revisão do Regimento Interno e para a eleição do novo 184 

Diretório Colegiado. A resolução foi aprovada pelos membros.  185 

Encaminhamentos: 1. Enviar escopo do Acordo de Cooperação Técnica com a Fiocruz para os 186 

membros;2. Foram referendadas pelo Plenário as Resoluções CBH-PIABANHA nº 55, 56 e 57/2020; 187 

3. Publicar no site a Resolução CBH Piabanha nº 58/2020, aprovada pelo Plenário, que dispõe sobre 188 

dispõe sobre a manutenção da suspensão de reuniões presenciais e sobre a possibilidade de votação 189 

do Regimento Interno e da eleição do Diretório Colegiado; 4. Publicar no site a Resolução CBH 190 

Piabanha nº 59/2020, aprovada pelo Plenário, que dispõe sobre o interesse de manutenção do 191 

Contrato de delegação das funções inerentes à Agência de Água do Comitê Piabanha com a 192 

AGEVAP, devendo ser enviadas cópias da Resolução ao CERHI e ao INEA; 5. Reenviar a 193 

convocatória da 16ª Reunião Extraordinária e a proposta de revisão do Regimento Interno para 194 

todos, solicitando contribuições; 6. Agendar reunião ampliada do GACG-Piabanha para informação 195 

sobre as discussões de revisão do Contrato de Gestão. 196 

Rafaela agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião destacando que a organização e a 197 

realização da primeira reunião plenária do Comitê Piabanha por videoconferência foi um sucesso, 198 

superando as expectativas. 199 

Reunião encerrada às 16 horas e 35 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 200 

Coordenador de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha.    201 

Petrópolis, 16 de junho de 2020.     202 

 203 
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Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 

Presidente do Comitê Piabanha 

Ata aprovada na 17ª Reunião Extraordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 09 de julho 204 

de 2020.  205 

 206 
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 208 

 209 
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Poyares Cardoso, (AGEVAP/UD2) Luan Bento Ferreira, (AGEVAP/UD2) Felipe Albert Nascimento, 231 
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Luís Eduardo Amorim Ramos 

Secretário-Executivo do Comitê Piabanha 


