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ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-1 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 20 2 

(vinte)  de outubro de 2020, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 3 

presença de vinte e três membros do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de 4 

presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). 5 

Pauta/Discussão:  1. Aprovação das atas da 77ª Reunião Ordinária, 19ª e 20ª Reuniões Extraordinárias: 6 

As atas foram aprovadas pelos membros. 2. Discussão e definição do Plenário sobre as ausências em 7 

reuniões do Comitê: Erika Cortines (UFFRJ/ITR) falou que a inclusão do item foi solicitada na última 8 

reunião plenária e trata da questão de ausências das instituições nas reuniões. Informou que em 9 

janeiro de 2020 o Comitê encaminhou a todos os membros um comunicado sobre a questão de 10 

ausências em reuniões funcionamento e regras, como a que após três ausências não justificadas, a 11 

instituição já estaria com participação irregular, mas mesmo com o comunicado a frequência 12 

continuou baixa. Solicitou o posicionamento do plenário em relação à manutenção das instituições 13 

faltantes e irregulares ou sobre a exclusão dessas do Comitê por um mandato. Relembrou que em 14 

julho foi aprovado o novo regimento interno e que, conforme definido na plenária anterior, será 15 

apresentado o controle de frequências das instituições a partir dessa aprovação. Então no novo 16 

regimento passa a valer a seguinte regra: “ § 3º - As ausências no período de um ano, sem justificativa, 17 

de membros do Comitê Piabanha por 3 (três) reuniões plenárias (ordinárias ou extraordinárias) 18 

consecutivas, ou por 5 (cinco) não consecutivas, implicará a perda de sua vaga, sem direito a nova 19 

indicação pelo prazo de 1 (um) mandato.”. Foi apresentado o controle de faltas de cada segmento. No 20 

segmento Usuários as instituições APOP e Xerium Technologies já estão com o máximo de faltas 21 

permitidos, portanto, irregulares. O segmento Sociedade Civil apresenta uma situação melhor em 22 

relação à participação efetiva das instituições, mas as instituições Sistamana, Stipdaenit, Cedro e IHN 23 

estão com o número máximo de faltas, portanto, irregulares. Nelson Reis (OMA-Brasil) comentou que 24 

essa discussão é antiga e contínua e que acredita que a vacância vai permitir que se mobilize novas 25 

instituições. Logo, não sendo necessário medo de ficar retendo vagas de instituições que não 26 

comparecem, logo, essa visão tende a prejudicar o comitê, e que uma opção é deixar as vagas em 27 

aberto dispostas no site, para que as instituições que o visitarem possam se candidatar as vagas. 28 

Rafaela Facchetti (Transportes Única) disse que o Comitê vem sendo leniente com as ausências das 29 

instituições, e, que esse já está apto para fazer cumprir o regimento interno. Quanto à sociedade civil 30 

disse que muitas instituições suplentes participam das reuniões e muitas que são titulares não têm 31 

participado. Reiterou que o comitê é um órgão de participação voluntária, mas deve ser levado a sério 32 
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pelos participantes. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) disse que o momento de pensar já passou 33 

e não faltaram tentativas, que foi feita uma reformulação de regimento, que é fruto dessa discussão e 34 

que as definições do RI devem ser seguidas. E, que o CBH pode realizar eleições complementares para 35 

suprir as vagas ociosas, se for o caso. Deve ser aplicado o regimento, logo a exclusão que determina a 36 

vacância e não devem ocorrer concessões e as pessoas precisam entender que os atos delas 37 

impactam nas instituições que elas representam. Carlos Elysio (Associação do Mata Porcos) sugeriu 38 

que seja feita uma substituição entre as instituições, de forma que as instituições suplentes passem a 39 

ser titulares e as titulares com problemas de frequência passem a posição de suplência até que se 40 

reorganizem. Bruno Evaristo (Pref. de Areal) comentou que as reuniões precisam ser mais objetivas e 41 

que pode ser feito um comunicado público sobre as vagas disponíveis. Felippe Vasconcellos Simões 42 

(CEDAE) comentou que deve se respeitar o RI. E, o fato de termos reuniões online pode ter 43 

influenciado, mas devemos ser responsáveis com aquilo que a plenária aprovar. Nelson comentou que 44 

o tempo de impedimento de um mandato poderia ter sido discutido durante a construção e 45 

aprovação do RI e, ressaltou que existe a possibilidade da justificativa de faltas o que auxilia as 46 

instituições a não serem penalizadas. Julieta Paiva (Werner Tecidos) comentou que o RI deve ser 47 

cumprido e que deve ser elaborada uma estratégia para atrair mais participantes do setor de usuários. 48 

Raimundo comentou que os informes das reuniões são feitos periodicamente, justificativas de 49 

ausências podem ser feitas e caso os recursos não sejam utilizados, cabe a aplicação do RI. Erika 50 

reiterou que todos os comentários são validos, devendo haver uma votação e, cada um dentro de seus 51 

setores se comprometer a mobilizar esses e fazer divulgações. Luis Eduardo (Pref. Paraíba do Sul) disse 52 

que deve haver um cuidado em relação ao Poder Público, devido aos diferentes posicionamentos de 53 

cada gestão, que se alteram a cada período eleitoral. Jacqueline Guerreiro (FONASC. CBH) comentou 54 

que não cumprir o Regimento pode abrir uma exceção que poderá prejudicar o Comitê no futuro, e 55 

que quem quiser continuar participando, que seja como convidado, pois as reuniões são públicas. 56 

Rafaela comentou que para a reunião atual, as faltas ainda não poderiam ser contabilizadas devido ao 57 

prazo de três dias uteis para justificativa. Nelson solicitou que seja atualizado no site as presenças e 58 

que as vacâncias fiquem apresentadas no mesmo como “vagas”.  Erika comentou de adicionar no site 59 

o controle de frequências atualizados e disponíveis par a as instituições para acompanhamento 60 

dessas. Por unanimidade dos votos dos participantes decidiu-se pelas perdas das vagas das 61 

instituições irregulares, conforme o Regimento Interno. 3. Apresentação sobre as instâncias do Comitê 62 

Piabanha. Erika apresentou as instâncias do Comitê Piabanha: Plenário, Diretório Colegiado, Câmara 63 

Técnica Institucional, GT’s: Sistemas de Informação, Saneamento e Qualidade da Água, 64 
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Educomunicação, PSA Hídrico, Plano de Bacias e Enquadramento e o Grupo de Acompanhamento ao 65 

Contrato de Gestão. Explicou que após o novo Regimento Interno, não há mais subordinação dos GT’s 66 

à CT Institucional. Que pelo Regimento, o Plenário e o Diretório Colegiado poderão instituir Grupos de 67 

Trabalho temporários para estudo e discussão de temática específica que terão sua composição, 68 

atribuições, regras de funcionamento e prazo estabelecidos no respectivo ato de criação. 4. Resolução 69 

que dispõe sobre a criação da “Câmara Técnica Saneamento”: Erika indicou que o GT Saneamento 70 

solicitou a retirada do item de pauta, justificando que o Grupo necessita discutir mais sobre o assunto 71 

e alinhar os objetivos da resolução da futura Câmara Técnica de Saneamento. 5. Resolução que dispõe 72 

sobre a criação da “Câmara Técnica Mananciais: Erika explicou que foi solicitado pelo  GT PSA , a 73 

criação de uma resolução de criação de uma CT Mananciais, pois o mesmo compreende que sua 74 

transformação em CT pode englobar diferentes assuntos como águas subterrâneas, infraestrutura 75 

verde, reflorestamento, entre outros, temas recorrentes e de maior duração e ações referentes ao 76 

fortalecimento e recuperação dos mananciais. A proposta é a extinção do GT PSA e a criação da CT 77 

Mananciais considerando as novas regras do RI. O procedimento para criação da CT é: na presente 78 

reunião aprovação da resolução de criação da CT e na próxima plenária será feita a composição da CT, 79 

com a escolha dos membros. Foi apresentada aos membros a resolução que dispõe sobre “a criação e 80 

as diretrizes de funcionamento da Câmara Técnica Mananciais.” Nelson sugeriu a inclusão do tema 81 

sobre queimadas entre os assuntos a serem discutidos. Markus solicitou a inclusão no parágrafo que 82 

apresenta os temas de discussão o assunto: incentivos a prevenção de queimadas. No Art 5. Sugeriu a 83 

substituição dos termos “respectivas coordenações” pelos seguintes “por sua coordenação”. E, 84 

questionou que a CT Institucional atual é composta por nove instituições membros e três convidadas, 85 

na ausência ou inexistência das instituições convidadas, outras poderão compor a CT. Victor 86 

respondeu que de acordo com a resolução, o Art. 3º dispõe que “A Câmara Técnica Mananciais será 87 

composta por 9 (nove) membros, sendo 3 (três) representantes de cada segmento, que deverão ser 88 

eleitos por seus pares na reunião Plenária subsequente a sua criação. E no § 1º Poderão ainda 89 

participar como membros da Câmara Técnica Mananciais até 3 (três) entidades convidadas por 90 

membro do Comitê, sendo estas referendadas pelo Plenário, conforme o Regimento Interno.” Nelson 91 

sugeriu a substituição do termo “queimadas” por “incêndios florestais’’. Após as considerações e 92 

alterações, os membros aprovaram a resolução de criação da CT Mananciais, que será composta na 93 

próxima reunião plenária. 6. Apresentação sobre acesso aos materiais e informações do Comitê, 94 

composição, atas, legislação, documentos de reuniões, etc:  Victor explicou que a apresentação sobre 95 

o acesso aos materiais e informações do Comitê através do site, se deve a algumas solicitações de 96 
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membros. Apresentou a interface do site e acessibilidade aos itens: Composição de cada segmento,  97 

documentos de cada instância como as convocatórias, listas de presenças e atas; Resoluções do CBHP;  98 

Calendário de reuniões disposto na área inicial do site; acesso a materiais das reuniões hiperlinks que 99 

redirecionam os membros do comitê ao Google drive onde constam os materiais de cada reunião; 100 

acesso às legislações e normas estaduais e federais sobre recursos hídricos, Biblioteca Digital entre 101 

outros acessos. Erika comentou a importância da apresentação e, que os membros devem acessar e 102 

se apropriar dos fluxos, conteúdos e processos do Comitê. 7. Informes: a. Atualização sobre a situação 103 

dos Contratos de Gestão em função do parecer do TCE: Erika informou que os CBH’s no dia 104 

07/10/2020 enviaram Cartas ao INEA solicitando a reconsideração quanto à decisão de suspensão de 105 

repasse de recursos – tendo em vista que a ilegalidade foi reconhecida apenas em um contrato; Foi 106 

solicitado também o encaminhamento de cópia de eventual recurso ou pedido de reconsideração 107 

interposto contra a decisão do processo TCE/RJ nº 116.748-4/10; e apresentação de cronograma a ser 108 

executado para a renovação contratual da entidade delegatária. Em 14/10, o INEA respondeu ao 109 

Ofício encaminhando cópia do recurso de reconsideração da decisão do TCE, protocolado no dia 110 

02/10. Porém, não respondeu às perguntas sobre a reconsideração e o cronograma, sendo assim, 111 

talvez seja necessário o envio de uma nova carta solicitando as respostas faltantes. Nelson informou 112 

que o CBH Guandu está agindo e tendo resultados positivos em relação ao parecer do TCE. Como 113 

segundo informe comunicou sobre a palestra que será no dia 21 de outubro às 14h promovida pelo 114 

Comitê Piabanha. A palestra será ministrada pelo Yuri Tomaz Martins, mestrando em Tecnologia 115 

Ambiental no Instituto Politécnico de Bragança em Portugal e terá como tema: “Conhecendo 116 

ferramentas e fontes de dados sobre incêndios florestais: Suporte à geração de informação e insights 117 

estratégicos de prevenção”. O terceiro informe tratou do IV Seminário de Saneamento - Drenagem 118 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais - Perspectivas e Desafios 12, 19 e 26 de novembro de 2020 todos 119 

iniciados às 17h. O quarto informe foi sobre o Encontro Saúde Ambiental e Conservação da 120 

Biodiversidade que prevê cinco encontros conjuntos entre os dias 30 de novembro a 05 de dezembro.  121 

E o último informe,  tratou do  V Encontro de Pesquisadores do CBH Piabanha/I Encontro de Educação 122 

Ambiental, Pesquisa e Extensão do Comitê de Bacias da Baía de Guanabara, no 02 de dezembro de 123 

2020, os eventos estão com inscrições para envios de resumos simples expandidos ou de relatos de 124 

experiências e trabalhos publicados em 2019 e 2020. Francisco Pontes (PPGMA/UERJ) informou que é 125 

doutorando do Programa de Pós- graduação em Meio ambiente - PPGMA-da UERJ, e que está 126 

trabalhando com a Bacia do Rio Paquequer em Teresópolis, com a linha de estudo e trabalho da 127 

Complexidade e transdisciplinaridade na área do saneamento e solicitou realizar uma apresentação 128 
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   Original Assinada 

 Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

sobre a tese ao CBHP, solicitou poder participar das reuniões dos grupos e CT’s e pediu a contribuição 129 

dos membros para participarem de pesquisas e entrevistas sobre o tema. Bárbara Pelegrinni 130 

(AMAVALE) informou que com o apoio de uma estagiária está executando levantamento de dados 131 

sobre o projeto de tema queimadas e, assim que os dados estiverem consolidados os mapas e demais 132 

conteúdos, apresentará ao Comitê os resultados. Luís indicou que no Fórum Fluminense foi aprovado 133 

o encaminhamento de agendamento de uma reunião com o presidente do INEA, para discutir os 134 

temas que não foram respondidos e sobre a assinatura do Aditivo do CG. Rafaela informou sobre o 135 

agendamento da reunião do GT Saneamento para 05 de novembro para alinhar temas como a 136 

resolução da CT Saneamento. Erika agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.  137 

Encaminhamentos: 1. Manter o controle de frequência de reuniões Plenárias atualizado no site do 138 

Comitê, para acompanhamento dos membros; 2. Comunicar às instituições que perderam a vaga no 139 

Comitê, informando a decisão do Plenário; 3. Atualizar composição do Plenário, adequando as ordens 140 

de titularidade e suplência, conforme aprovado em reunião; 4. Publicar no site a Resolução nº 62/2020, 141 

aprovada durante a reunião, que dispõe sobre a criação e as diretrizes de funcionamento da Câmara 142 

Técnica Mananciais. 143 

Petrópolis, 20 de outubro de 2020.     144 

Ata aprovada na 79ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 08 de dezembro de 145 

2020, via plataforma de videoconferência Google Meet. 146 

 147 

                        148 

 149 

      150 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes), Pref.de Paraíba do 151 

Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de Areal (Bruno Evaristo de Carvalho), Pref. de Sapucaia (Laíze 152 

Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de Teresópolis 153 

(Raimundo Antônio Lopes). Usuários da água: CEDAE (Felippe Vasconcellos), COMDEP (Ronaldo 154 

Augusto da Rocha), FIRJAN (Luiz Fernando Gomes Soares), Transportes Única (Rafaela dos Santos 155 

Facchetti Vinhaes Assumpção), Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: 156 

APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), ACAMPAR(Vera de Fátima Martins), FESO (Raquel 157 

Carvalho),  UFRRJ-ITR (Erika Cortines), CEFET (Patrícia Ferreira de Souza Lima),  ADEFIMPA (Sebastião 158 

Martins), AMAVALE (Barbara Pellegrini), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis), Projeto Araras 159 

Original Assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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(Luciana Bassous Pinheiro) , FONASC.CBH (Jacqueline Guerreiro), Assoc. do Vale do Mata Porcos 160 

(Carlos Elysio Moreira), ACERDAT-RJ (Cátia de Almeida). Convidados: (PPGMA UERJ) Francisco Pontes 161 

de Miranda Ferreira, (AGEVAP/UD2) Victor Montes, (AGEVAP/UD2) Felipe Nascimento, (AGEVAP/UD2) 162 

Paula Rangel, (AGEVAP/UD2) Arthur Cunha e (AGEVAP/UD2) Beatriz Motta Gonçalves. Ausências 163 

Justificadas: INEA (Edmardo de Oliveira), Pref. de Petrópolis (Fernando Leite Fortes), Pref. S.J.V.Rio 164 

Preto (Eluá Nogueira Torres de Andrade), Pref. de Três Rios (Letícia Novaes Duarte), APEA (Ricardo  165 

Ferreira Barelli), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo).  166 


