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ATA DA 78ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

01 (um) de fevereiro de 2021, às 10h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de quatro membros do Diretório Colegiado e seis convidados (conforme 3 

a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às dez horas, conduzida pela Presidente do 4 

Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR).  5 

Pauta/Discussão:  1. Aprovação da ata da 77ª Reunião do Diretório Colegiado: Erika solicitou correções 6 

na Ata e encaminhou as alterações. A ata foi aprovada pelos diretores. 2. Discussão sobre metodologia 7 

e planejamento de ações e atividades para 2021 e anos seguintes, visando priorização de ações e 8 

desembolso: Erika informou que a reunião tem o objetivo de organizar e priorizar as ações e os 9 

desembolsos das atividades para 2021. Disse que o material apresentado foi elaborado pela equipe da 10 

Unidade Descentralizada 2 (UD2) junto a gerente, Tatiana, sendo avaliados todos os programas e 11 

subprogramas do PAP do Comitê Piabanha. José Paulo (COPPE/UFRJ) comentou que é importante o 12 

agendamento de oficinas de planejamento para discutir as atividades do Comitê. Julieta Paiva (Werner 13 

Tecidos) comentou que as oficinas são agregadoras, mas as discussões podem ser feitas pelo Diretório 14 

e depois encaminhadas a Plenária. Rafaela Facchetti (Trans. Única) disse que o Diretório tem o objetivo 15 

de agilizar decisões e encaminhar essas para aprovação do Plenário, mas que é necessário estabelecer 16 

metas de planejamento e, sobre as oficinas, citou que são importantes e também podem ser discutidas 17 

com o plenário. Erika comentou que sendo necessário, agenda-se uma reunião extraordinária do 18 

Diretório ou uma oficina para discutir o assunto. Luan Ferreira (AGEVAP/UD2) apresentou a proposta 19 

para as ações do Comitê, disse que foram enviados um relatório e duas planilhas a descrição dos itens 20 

e valores. Nesses, foram feitas considerações para a proposta de planejamento como a renovação do 21 

Regimento Interno, atualização do PAP;  a renovação do Contrato de Gestão por mais 5 anos, com ações 22 

que são prioritariamente para 2021, mas se estendem a 2022; uso de dados recentes dos recursos 23 

recebidos em dezembro de 2020; proposta de solicitação imediata de recursos assim que entrarem na 24 

conta, até que seja aprovado o repasse automático; volume de recursos em conta que tem desde a 25 

criação do Comitê e metas de desembolso do CG, que atualmente prevê duas metas de desembolso. 26 

Para hierarquizar as ações foram estabelecidas diretrizes, como: nível de complexidade da ação, 27 

tratando do quão dispendiosa é essa ação independente do recurso e quanto esforço essa demanda; 28 

capacidade de execução da equipe (quantidade de funcionários, estrutura, etc.); efetividade da ação 29 

em termos de gestão; importância da ação em comparação com outras; necessidade de priorização de 30 

ações (independente de vinculação ao ano) e atividades de secretaria executiva que permanecem 31 

normalmente (alta demanda – divisão da equipe), essa é uma atividade que gera muita demanda, 32 
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requerendo muito tempo da equipe, e deve ser mantida; recursos disponíveis em conta comprometidos 33 

ou não; propostas de ações e projetos para planejamento de atividades. O objetivo é embasar a 34 

discussão inicial, sobre priorização de ações e de desembolso de recursos para 2021 e anos seguintes. 35 

Sendo uma proposta com base na experiência da equipe com desembolso e ações. José Paulo 36 

questionou se houve um levantamento do tempo gasto nas atividades. Luan respondeu que não, mas 37 

consta um item de mensuração de complexidade das atividades. Tatiana Ferraz (AGEVAP) informou que 38 

as propostas não serão vinculadas a 2021, devido ao tempo de execução dos processos e ações. Luan 39 

informou que em 2018, ocorreu uma discussão sobre os recursos do FUNDRIH, que gerou um repasse 40 

no valor de R$5,5 milhões, em 2020 os repasses foram de R$ 4,65 milhões de reais. Nos demais anos de 41 

acordo com o histórico de repasses de 2008 a 2018, havia um equilíbrio entre arrecadação e repasses. 42 

A partir de 2019, o percentual foi excedente, acumulando um valor de R$ 11.906.459,36 reais. E, que 43 

como comparativo, a estimativa de a arrecadação do Comitê Piabanha para 2021 é de R$ 1.450.713,23,  44 

e portanto, os valores repassados são bem maiores do que a capacidade de execução normal da 45 

estrutura existente. José Paulo comentou que o valor citado, é referente ao valor do TAC que foi 46 

disponibilizado. Julieta perguntou se é possível fazer contratações para implementação de projetos. 47 

Tatiana fez um resgate histórico da situação dos repasses, em que as solicitações de recursos eram 48 

sobre projetos específicos, atualmente as solicitações são feitas com base no Plano de Ações Plurianual 49 

- PAP. A partir de 2015, com os arrestos, causou uma insegurança de recursos aos CBHs, sendo assim 50 

os recursos são solicitados visando uma garantia das ações. Durante esse período aconteceu a discussão 51 

sobre o TAC, liberando recursos contingenciados na CUTE e FUNDRIH. Em 2019, a mudança na 52 

Constituição Estadual passou a prever que 30% do montante que restar, ao fim do ano, na subconta do 53 

Comitê seja reenviado ao Estado. Respondeu ainda, que as contratações devem ser alinhadas à 54 

disponibilidade de recursos, uma vez que, a arrecadação não supre a necessidade da demanda, mas que 55 

existe uma resolução que permite contratações temporárias e que as contratações são de acordo com 56 

as deliberações dos Comitês. Frisou que todas as ações visam a segurança financeira do Comitê e que 57 

os recursos precisam ser utilizados. José Paulo disse que é necessário um levantamento das tarefas que 58 

demandam mais mão de obra e focar em projetos que melhorem a qualidade da água. Luan apresentou 59 

a estimativa percentual de gastos para cada subprograma: ferramentas de construção gestão 60 

participativa, cerca de 7% do valor total alocado; produção da gestão da informação, 13%; produção de 61 

água com infraestrutura verde aproximadamente 15%; saneamento e qualidade da água é o maior 62 

programa com 47,2%; infraestrutura do Comitê e implementação dos instrumentos de gestão com 63 

cerca de 17% do total em conta. Disse ainda que o Contrato de Gestão nº 01/2010, prevê, dentre outras 64 
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metas, as de desembolso de recursos financeiros, anual e acumulado. Em 2021, somando-se os valores 65 

totais de conta e previsão de arrecadação anual (2021), obtém-se o montante de R$ 15.183.671,20. 66 

Tatiana ressaltou que as metas de desembolso do CG são importantes e o Comitê e delegatária estão 67 

sendo cobrados pelo cumprimento destas. Luan reiterou que as propostas de ações não estão 68 

vinculadas ao ano de 2021, pois a ideia é não restringir o planejamento a um ano, mas sim, priorizar as 69 

ações e atingir os objetivos, pensando também na questão da possibilidade de execução das ações. 70 

Como, os projetos de sistemas alternativos de esgotamento sanitário de Carmo e Paraíba do Sul, já 71 

contratados, os Planos de Capacitação e de Comunicação, que preveem diversas atividades, que apesar 72 

de não desembolsarem recursos, as atividades gerais de Secretaria Executiva, que demandam trabalho 73 

da equipe, e permanecem no planejamento. Estas atividades, que não desembolsam recursos, 74 

necessitam permanecer no planejamento, pois são inerentes ao trabalho de Secretaria Executiva. A 75 

proposta que foi elaborada pelo Victor e Tatiana é alocar a equipe da área técnica apenas na execução 76 

dos projetos e reduzir a participação em reuniões, para que foquem no desenvolvimento efetivo dos 77 

estudos e projetos técnicos. Uma vez que, o tempo é consumido com atividades de secretária executiva 78 

em relação a reuniões e isso prejudica o andamento de ações que gerariam desembolso pra atingir as 79 

metas e propósitos do Comitê. Rafaela comentou que os especialistas em recursos hídricos, devem 80 

participar apenas de reuniões dos GTs e CTs as quais são responsáveis ou apenas em reuniões 81 

necessárias. Karina Wilberg (APEA) questionou a necessidade de novas contratações. Rafaela respondeu 82 

que o planejamento futuro deve englobar mais técnicos e estagiários. Tatiana disse que a proposta é 83 

reduzir a participação dos técnicos em outras reuniões. Luan apresentou os recursos do Subprograma 84 

5.2, que estão reservados para a ação Escritórios de Projetos, com a proposta de manutenção por, 85 

aproximadamente, mais três anos e meio (sendo necessário prever novos recursos a partir da metade 86 

de 2024), assim como os recursos para manter a estrutura física por pelo menos três anos e eventuais 87 

gastos com infraestrutura. Sendo a abrangência de atuação definida pelos membros. Rafaela comentou 88 

que é importante a manutenção do escritório de projetos, para promover o andamento de ações. Citou 89 

a inclusão no planejamento de mais três anos de escritório de projetos, enquadramento da calha 90 

principal e enquadramento dos afluentes e elaboração de um TDR de contratação de continuidade de 91 

monitoramento de todos os pontos ou em outros pontos. José Paulo disse que o monitoramento de 92 

afluentes deve ser aplicado em áreas prioritárias que já possuem monitoramento. Luan disse que todos 93 

estes gastos citados levam em consideração o recurso em conta e com o passar dos anos deverão ser 94 

revistos e adaptados à arrecadação do Comitê. A proposta sugere ainda, que em caso de necessidade, 95 

o planejamento seja revisado em julho de 2021, tendo em vista o andamento das ações, formalizando 96 
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as priorizações definidas. Luan apresentou os documentos enviados, com a proposta, foram verificadas 97 

as ações que já estão em andamento ou que precisam ter recursos reservados no valor de R$ 98 

2.426.685,63 , as ações que representam propostas novas ou ainda não efetivamente confirmadas 99 

R$6.023.604,6, que somadas resultam em R$ 11.906.459,36 e saldo para ações futuras que ainda não 100 

serão contempladas neste planejamento por conta da capacidade de execução de R$ 3.456.159,09. O 101 

relatório possui a descrição com a ordem do projeto, nível de complexidade e exequibilidade das ações. 102 

O somatório das ações indica os valores efetivamente comprometidos ou reservados no total de R$ 103 

8.369.690,27. Rafaela solicitou a redução de 50% no valor alocado, de R$ 4 milhões de reais, no Projeto 104 

PROTRATAR, devido à complexidade do levantamento de documentos junto ao município. Julieta 105 

comentou que o programa não foi eficiente e eficaz ao Comitê. Erika comentou que foi feito um 106 

levantamento de municípios que não aderiram ao marco regulatório e quais já possuem projetos em 107 

andamento. No relatório foram citados os municípios de Areal, Sumidouro e São José do Vale do Rio 108 

Preto. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) comentou que foi feito um levantamento junto aos municípios que 109 

possuíam projetos em níveis mais avançados e com condições de concorrerem ao PROTRATAR. Como 110 

resultado o município de Sumidouro sendo habilitado na primeira etapa, mas não obtendo êxito nas 111 

etapas seguintes devido à falta de documentações necessárias e pelo valor do projeto, cerca de R$ 17 112 

milhões de reais. Ainda há um interesse em manter o projeto por parte do município, mas é necessário 113 

que o Comitê reitere a importância do projeto junto ao setor público. Os municípios citados, apresentam 114 

potencial de investimento para contrapartida do Comitê, que junto a outras instituições promoveria um 115 

melhor resultado a bacia. Sobre os municípios da RH-IV que aderiram a concessão da CEDAE, o único 116 

que estará no edital é Paty do Alferes. Rafaela reiterou da importância de mobilização junto as 117 

prefeituras. Erika disse que o valor pode ser alocado em outras ações prioritárias de saneamento não 118 

relacionadas ao PROTRATAR. Luan sugeriu que o avanço nos demais itens de pauta e o agendamento 119 

de uma nova reunião para discutir o item, com base nas contribuições dos diretores e membros. Julieta 120 

comentou que as contribuições sejam sobre o conteúdo enviado e elaborado. José Paulo solicitou que 121 

as contribuições sejam incorporadas e o conteúdo reenviado para contribuições. Tatiana sugeriu que 122 

após a reunião extraordinária, seja retomado o planejamento interno e posteriormente o produto final 123 

desse seja encaminhado para avaliação. Rafaela sugeriu que o valor seja realocado em projetos em 124 

sistemas alternativos como o de Paraíba do Sul, através de termos aditivos. Tatiana comentou que o 125 

valor alocado de 47% para o PROTRATAR, só pode ser realocado para ações de esgotamento, pela 126 

questão legal dos 70% em projetos desse segmento, sendo que o projeto de Paraíba do Sul não pode 127 

ter um Termo aditivo devido ao processo de seleção ter sido via Edital. Luísa comentou sobre o projeto 128 
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citado por Rafaela, que a empresa contratada identificou a possibilidade de fazer o dimensionamento 129 

do projeto para toda a população da microbacia, mesmo que esse seja feito em etapas, sendo solicitada 130 

a formalização dessa proposta para consulta interna junto à AGEVAP e o CBH. José Paulo comentou que 131 

é necessário que o Comitê elabore critérios próprios para investir seus recursos. Erika questionou sobre 132 

o PROTRATAR, se haverá ou não aporte do Comitê. Julieta disse ser importante mobilizar as prefeituras 133 

sobre o projeto e aquelas que manifestarem interesse, e estiverem adequadas, poderão receber 134 

contrapartida do comitê após avaliação. Erika solicitou o agendamento de uma reunião extraordinária 135 

para continuidade da discussão. 3. Definição de ordem de solicitações de recursos para otimização e 136 

celeridade de repasses (até aprovação do repasse automático): Tatiana apontou que é necessária uma 137 

definição sobre quais recursos prioritários serão solicitados ou se esses só serão solicitados após a 138 

definição das ações prioritárias.  Erika comentou que as solicitações são feitas por subprogramas. Julieta 139 

questionou se o tempo dos processos de contratação de serviços e aquisição de equipamentos de 140 

comunicação é o mesmo. Tatiana respondeu que o tempo e procedimentos são os mesmos, 141 

formalização através de um Termo de Referência (TDR) com todas as informações necessárias. Após 142 

concluido o planejamento das ações pode-se iniciar a alocação e solicitação dos recursos. Karina 143 

questionou se todos os subprogramas demandam contratações, custos fixos ou extras. Tatiana 144 

respondeu que depende da demanda do subprograma ou ação priorizada, exemplificou o Plano de 145 

Comunicação do Piabanha, que é feito por contratação, mas que em contratações executivas é 146 

necessário um aporte externo. Rafaela comentou que é necessário solicitar os recursos e pontuou a 147 

importância da elaboração de TDR’-s específicos do Piabanha, sendo feitos a partir de contratações de 148 

especialistas no processo com prazos e metas estabelecidas. Erika disse que a contratação de um 149 

especialista em TDR’-s é positiva e a análise da contração pode ser incluída como um encaminhamento 150 

do Diretório. Comentou que os diretores e coordenadores das CT’-s devem mapear ações e identificar 151 

quais demandam TDR’-s específicos. Tatiana disse que será feito um alinhamento sobre as solicitações, 152 

mas que é necessário verificar se há disponibilidade de funcionários para acompanhamento da 153 

demanda.  4. Discussão sobre monitoramento dos rios e estudos de desenvolvimento do 154 

enquadramento dos corpos hídricos: Julieta solicitou que seja apresentado a Plenária os resultados do 155 

monitoramento, para que os membros tenham conhecimento dos resultados de forma objetiva e 156 

suscinta. José Paulo comentou que é necessária a geração de informação das ações sobre 157 

monitoramento, enquadramento e plano de bacia afim de apresentar a Plenária o progresso e 158 

resultados das ações. Rafaela sugeriu que sejam apresentados gráficos com dados dos parâmetros 159 

utilizados em pontos de monitoramento, para indicar os resultados das análises e compilação dos 160 
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pontos em melhores e piores condições. Erika encaminhou que seja elaborada uma apresentação, sobre 161 

ambos os temas, para apresentação a Plenária. 5. Informes: a. Calendário de Reuniões Instâncias Comitê 162 

Piabanha 2021: Erika disse que foi encaminhado o calendário das reuniões do Comitê para o ano de 163 

2021, faltando apenas a inclusão das datas das CTs Mananciais e Saneamento Básico que ainda serão 164 

aprovadas. Foi adicionado ao site do Comitê acesso ao Google Agenda, com as datas de reuniões de 165 

2021 de todas as instâncias do Comitê.  b. Informe Mensal de Reuniões – Dez/2020: Erika informou que 166 

foi encaminhado a todos os membros o informe das ações do mês de dezembro/2020. c. Saldo da 167 

Subconta do Comitê Piabanha no FUNDRHI: Erika informou que em dezembro/2020 o Comitê possuía 168 

o Saldo da subconta na Conta D no valor de R$ 805.739,23 e de R$ 29.691,48 na CUTE. Os valores da 169 

conta D foram solicitados e recebidos. José Paulo sugeriu que o valor recebido da Conta D, tenha sua 170 

alocação indicada na planilha de planejamento das atividades para 2021. d. Resolução nº 65/2020 (PPU) 171 

– Enviada ao INEA e CERHI (para homologação): Luan informou que a resolução foi enviada ao CERHI 172 

para homologação e conhecimento do INEA. e. Comunicado sobre mudanças na Diretoria da AGEVAP: 173 

Erika disse que foi enviado pela AGEVAP um informe sobre as mudanças na diretoria da mesma e que o 174 

Diretório Colegiado do Piabanha se reuniu com a nova Diretora executiva de Resende, Fernanda 175 

Valadão, para apresentações e alinhamentos. f. Primeira palestra do Plano de Capacitação de 2021: 176 

Erika informou do início do Plano de Capacitação de 2021, disse que a primeira palestra foi realizada no 177 

dia 29/01 com o tema “Aptidão das planícies de inundação na gestão de recursos hídricos” e que mais 178 

seis palestras estão previstas para o ano de 2021. g. Encerramento do GT Educomunicação e inclusão 179 

das demandas como encaminhamentos da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, quando 180 

necessário: Erika comentou que conforme encaminhamento do GT Educomunicação, o mesmo entende 181 

que não é necessário continuar atuando como GT, pois os Planos de Comunicação e de Capacitação, 182 

executados, principalmente pelo trabalho da área de comunicação da UD2, podem ser acompanhados 183 

por alguns membros e, quando necessário, colocados em pauta para discussão específica de algum 184 

assunto, pelo Diretório ou CT’-s. A proposta levantada é que o GT passe a integrar a Câmara Técnica 185 

Instrumentos de Gestão, pois uma de suas atribuições é “analisar, estudar, acompanhar e emitir parecer 186 

sobre questões técnicas encaminhadas ao Comitê sobre assuntos que interfiram nos recursos hídricos e 187 

que não estejam sob a competência de outra Câmara Técnica, assessorando o Comitê e o Diretório 188 

Colegiado nas questões referentes aos temas de sua competência.” Sendo aprovada a extinção, é 189 

necessário validar na Reunião Plenária e apenas registrar na ata, conforme art. 35, § 2º do Regimento, 190 

“o Grupo de Trabalho será extinto por meio de registro em ata de reunião Plenária”. Julieta comentou 191 

que a participação de membros no GT Educomunicação é muito pequena e, em discussão do grupo, 192 
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sugeriu-se que o mesmo seja inserido como um departamento na CT-IG, para atendimento das 193 

demandas de comunicação de todas as instâncias. Foi aprovado pelo Diretório o encerramento do GT 194 

Educomunicação. 195 

Encaminhamentos: 1. Agendar uma reunião extraordinária do Diretório Colegiado; 2. Apresentar dados 196 

sobre o monitoramento de forma simplificada, em reunião Plenária; 3.  Apresentar dados sobre o Plano 197 

de Bacia, em reunião Plenária; 4. Extinguir o GT Educomunicação, com suas atribuições sendo absorvidas 198 

pela CT-IG.  199 

A Reunião foi encerrada às 13 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Luan Bento Ferreira, Especialista em 200 

Recursos Hídricos da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 201 

Petrópolis (RJ), 02 de fevereiro de 2021.     202 

Ata aprovada na 79ªReunião Ordinária do Diretório Colegiado , realizada no dia 26 de março  de 2021, 203 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 204 

                               205 

 206 

                               Original assinada                                                                           Original assinada 207 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 208 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 209 

 210 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: UFRRJ/ ITR (Erika Cortines), Werner F. Tecidos 211 

(Julieta Laudelina de Paiva), Pref. de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Transportes Única 212 

Petrópolis (Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo). 213 

Membros do Comitê: APEA (Claudia Karina Wilberg). Convidados: Tatiana Ferraz (AGEVAP), Luan Bento 214 

Ferreira (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Felipe Albert Nascimento 215 

(AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2). 216 


