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ATA DA 79ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

26 (vinte e seis) de março de 2021, às 09h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

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

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

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

Pauta/Discussão: 1. Aprovação das atas da 78ª Reunião Ordinária e da 22ª Extraordinária do Diretório 6 

Colegiado. Victor esclareceu que não foi possível concluir a ata da 22ª Reunião Extraordinária do 7 

Diretório Colegiado. A ata da 78ª Reunião Ordinária recebeu contribuições de correção em alguns 8 

pontos, da Erika Cortines. Os diretores aprovaram a ata. 2. Agendamento de Reunião Plenária para 9 

apresentação de projetos e estudos de outras instituições na RH-IV. Erika Cortines iniciou esclarecendo 10 

que esse ponto de pauta foi uma solicitação, tanto da última plenária, para que os membros conheçam 11 

os projetos que já foram desenvolvidos na região hidrográfica de abrangência do comitê, quanto um 12 

pedido da Patrícia Regina (UERJ/Petrópolis) para apresentação dos projetos junto a AMAVALE. Desse 13 

modo, existem os seguintes temas de apresentação: Apresentação do mapeamento do Vale das 14 

Videiras, desenvolvido pelo grupo da UERJ – Lab-UrBiS; Francisco Pontes (Projeto de Tese de Doutorado) 15 

- Necessidade de uma visão sistêmica, complexa e interdisciplinar para o saneamento, tendo como base 16 

a bacia hidrográfica; Apresentação do INNATUS - PSA na Bacia do Rio Fagundes (Areal, Paraíba do Sul e 17 

Paty do Alferes); e Apresentação da REDEH – PSA em Petrópolis (Brejal). Ainda acrescentou que o Nelson 18 

(OMA-Brasil) havia comentado da importância de o comitê convidar o professor Godoy para fazer 19 

apresentação com relação a questões das contaminações dos poços das águas subterrâneas na região. 20 

Por isso, foi solicitado incluir apresentação do Prof. Godoy na lista de apresentações de estudos ao 21 

Comitê Piabanha. Foi discutido sobre dividir essas apresentações entre reuniões ordinárias do comitê 22 

ou marcar uma extraordinária apenas para as apresentações. Julieta Laudelina de Paiva (Werner F. 23 

Tecidos) mencionou que seria mais conveniente que fosse realizada uma reunião exclusiva para essas 24 

apresentações. Também perguntou se seria possível ler o resumo da Tese de Doutorado, a fim de 25 

verificar se o tem relação específica com os interesses do comitê. Erika esclareceu que o Francisco está 26 

iniciando seu doutorado e a ideia seria apresentar a ideia ao comitê e coletar dados. Erika disse que 27 

estaria solicitando um resumo ao Francisco para que os diretores possam avaliar a ideia e que como o 28 

tema está voltado ao saneamento, talvez seja interessante que ele apresente a ideia na “CT 29 

Saneamento”. Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção (Transportes Única Petrópolis) reforçou que 30 

a apresentação de projetos poderia ser em reunião extraordinária. Erika ainda sugeriu que essas 31 

apresentações poderiam ser realizadas no formato das apresentações de capacitação que ficam 32 
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gravadas e disponíveis no YouTube.  José Paulo Soares de Azevedo (COPPE/UFRJ) frisou que achou a 33 

ideia da gravação das apresentações excelente, assim como, apresentação nas CTs correspondentes de 34 

cada projeto. Rafaela salientou que no caso da INNATUS e REDEH deveria ocorrer uma breve 35 

apresentação dos resultados à plenária, pois o comitê aportou recursos nos projetos, além de 36 

apresentar de forma mais detalhada nesse formato de gravação para disponibilizar no YouTube. Victor 37 

Montes (AGEVAP/UD2) esclareceu que a apresentação da INNATUS e REDEH foram solicitações do 38 

comitê, então teria que consultá-los. Os diretores concluíram que seria mais viável direcionar as 39 

apresentações solicitadas para as CTs, solicitar breve apresentação e depois agendar palestras em dia 40 

específico, sem vincular à reunião plenária. José Paulo solicitou que a apresentação sobre o estudo no 41 

Vale das Videiras fosse realizada no “GT Plano de Bacias e Enquadramento”. Erika acrescentou que esse 42 

estudo também aborda o levantamento das nascentes, então seria interessante realizar uma reunião 43 

conjunta da “CT Mananciais com a CT Plano de Bacia”. 3. Atualização sobre a proposta de alterações na 44 

estrutura da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha (UD2). Na reunião realizada no dia 05 de março 45 

de 2021 dos diretores com a diretora executiva da AGEVAP, foi discutida a proposta de reorganização 46 

da estrutura, que entrou na pauta desta reunião (26 de abril de 2021) a fim de discutir melhor o tema 47 

em questão. Com relação à proposta, foi levantada questão da substituição no CG, da vaga de 48 

Especialista em Recursos Hídricos, por um Especialista Administrativo. Esta ideia de substituição via CG 49 

se deu, devido à impossibilidade de contratação do especialista administrativo através de escritório de 50 

projeto ou temporário. Neste caso, por ser atividade meio é necessário que esteja previsto no Contrato 51 

de Gestão. Outra solicitação que surgiu, diz respeito a alterar o escopo do Escritório de Projetos de 52 

Saneamento, para que este atue em projetos da área técnica de forma ampla. Além disso, também foi 53 

verificada a possibilidade de uma contratação temporária para a área técnica, quando necessário, tendo 54 

em vista alguma demanda específica do comitê, desde que seja elaborado um plano de trabalho 55 

previamente aprovado pela plenária, descrevendo o que o contratado deverá realizar. Com relação à 56 

solicitação do Diretório de contratação de um especialista para condução das questões do 57 

enquadramento, foi iniciada a minuta desse plano de trabalho. Julieta destacou que o contrato da Luísa 58 

deveria estar vinculado ao CG, assim como o da contratação do especialista administrativo. Victor 59 

esclareceu que nesse caso haveria a necessidade de realizar um termo aditivo, porque estaria colocando 60 

mais um funcionário no CG, o que envolve mais custos também, pois na proposta inicial seria apenas 61 

uma substituição. Rafaela sugeriu que por enquanto, até que seja lançado edital para nova contratação, 62 

que fossem contratados estagiários para auxiliar, bem como a contratação de temporários. Também 63 

reforçou que deve ser solicitada a inclusão de um especialista administrativo no CG, tendo em vista que 64 
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o contrato da Luísa será remanejado para o CG. José Paulo ressaltou que existe uma certa urgência para 65 

contratação de um especialista para dar continuidade a questão do monitoramento, pois um estagiário 66 

não poderia assumir essa tarefa. Ainda acrescentou que até a contratação do temporário que a parte 67 

de Plano de Bacia e Enquadramento (monitoramento) irá requerer um suporte da Luísa. Julieta 68 

questionou se haveria a possibilidade da contratação de um temporário para ocupar a vaga no Escritório 69 

de Projetos de forma ampla, já que a Luísa passará para o CG. Victor disse que é preciso verificar se é 70 

possível, mas é provável que não, pois não estaria cumprindo a regra do plano de trabalho que descreve 71 

uma atividade específica. Nesse caso, Julieta sugeriu a contratação de temporários para cada área 72 

especifica como para o monitoramento, saneamento etc. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) esclareceu que 73 

ter um profissional temporário para enquadramento já havia sido solicitado pelo Diretório desde a 74 

reunião dos diretores com a diretora da AGEVAP, e que seria uma demanda prioritária, por isso foi 75 

elaborado um documento com as etapas e cronograma que se entende para o processo de contratação 76 

do temporário. Tal documento está sendo avaliado para posterior devolutiva ao comitê. Também 77 

esclareceu que a contratação do temporário não é feita por meio de aplicação de prova, mas por análise 78 

de currículo, experiência, dentre outros requisitos descritos no edital a ser lançado. Quanto à 79 

especificação do perfil do profissional para conduzir a questão do enquadramento, já estão ocorrendo 80 

pesquisas e elaboração da proposta que será apresentada aos diretores para discussão, assim que 81 

concluída. Rafaela disse que em relação a vaga de especialista em recursos hídricos via escritório de 82 

projeto, no momento vai sendo substituído por temporário. Ela considera mais produtivo a contratação 83 

de temporários trabalhando na área técnica. Nesse caso, sugere que o comitê não contrate um 84 

especialista em recursos hídricos via Processo Seletivo comum por enquanto. Após as discussões o 85 

Diretório determinou que fosse dada continuidade à demanda para contratação específica e temporária 86 

para atuação em enquadramento dos corpos hídricos. E o entendimento quanto à estrutura da 87 

secretaria executiva – UD2, foi definido da seguinte forma: o contrato da Luísa deverá passar para o 88 

Contrato de Gestão; incluir na pauta da próxima plenária a aprovação da Resolução para alteração do 89 

Escritório de Projetos, ampliando o escopo de atuação, e solicitar que fique suspensa, a princípio, a 90 

contratação de especialista, até que o Comitê avalie a necessidade, com base nas demandas; 91 

contratação de temporários para eventuais demandas do comitê e verificar a possibilidade da 92 

contratação de um especialista administrativo pelo CG. Ficou estabelecido enviar Carta à Agevap 93 

solicitando o remanejamento da Especialista em Recursos Hídricos, Luisa Cardoso, para a vaga do 94 

Contrato de Gestão. 4. Minuta de Resolução que amplia o escopo de atuação do Escritório de Projetos 95 

Técnicos. Victor destacou que, conforme solicitado pelo Diretório, a minuta apresenta alteração na 96 
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parte de atribuições e no nome, que passa a ser “Escritório de Projetos do Comitê Piabanha”, tendo em 97 

vista que não será mais especifico para saneamento. Nesse caso essa Resolução estará alterando a 98 

Resolução CBH-PIABANHA nº 45, de 17 de abril de 2018. Victor apenas frisou que conforme solicitado 99 

no item de pauta anterior, ficará suspensa a contratação, mas a aprovação da adequação dessa 100 

Resolução apresentada poderia ser adiantada. José Paulo sugeriu incluir questões de segurança hídrica 101 

e eventos extremos. Após leitura da minuta e considerações, os diretores aprovaram a minuta da 102 

Resolução que deve estar como item de pauta em próxima reunião plenária. 5. Reuniões da Equipe com 103 

as Prefeituras da RH-IV. Erika mencionou que iniciou as reuniões com os municípios, sendo o primeiro 104 

o de Petrópolis. Sendo que para a próxima semana foram agendadas mais quatro reuniões com os 105 

demais municípios. Nessas reuniões são abordados assuntos sobre como o Comitê pode aportar 106 

recurso, fazer parcerias com as prefeituras e também coleta das demandas das prefeituras. Destacou 107 

que assim que finalizar o contato com todas as prefeituras, será apresentado um resumo sobre os 108 

resultados. José Paulo sugeriu que fosse realizado um trabalho de comunicação direcionado às 109 

prefeituras, a fim de convidá-las a participarem da CT Saneamento, com intuito de unir as prefeituras e 110 

mostrar que existe a possibilidade de apoio financeiro do Comitê em alguns projetos, dentre outros 111 

aspectos. Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos (Pref. De Sapucaia) destacou que Sapucaia precisa de Edital 112 

para elaboração de projeto, porque nos últimos três anos só foi lançado edital para execução. Por isso, 113 

ela solicitou que fosse verificada a possibilidade. Luísa esclareceu que essa semana foi publicado o Edital 114 

do PROTRATAR, que é voltado para execução da obra, e o mesmo foi divulgado às prefeituras por e-mail 115 

e o Comitê se colocou à disposição para auxiliar. Também explicou como o PROTRATAR exige um projeto 116 

pronto, Sapucaia não poderia participar nesse momento, porque não possui projeto já elaborado. Ainda 117 

frisou que existe recurso de saneamento em que o planejamento não está definido. Nesse caso, sugeriu 118 

que esse recurso ainda não alocado possa ser destinado a projetos convencionais e assim, poder 119 

contemplar Sapucaia e outros municípios que necessitem. José Paulo destacou que seria uma 120 

oportunidade de verificar esse panorama sobre quais municípios tem condições de participar do 121 

PROTRATAR e quais não tem. José Paulo sugeriu também que o Comitê poderia ajudar criando algumas 122 

capacitações aos funcionários das prefeituras, com temas de interesse comum. 6. Atualização da 123 

proposta de planejamento e solicitação de contribuições dos membros via formulário para posterior 124 

discussão/consolidação em Oficina de Planejamento. Victor destacou que ocorreram duas reuniões 125 

para o planejamento, mas alguns pontos não foram concluídos e também surgiu uma ideia de solicitar 126 

contribuições aos membros do CBH-PIABANHA, por meio de formulário. As etapas do planejamento 127 

consistem em: Ações em andamento e contínuas, próprias ou em parceria, como PROTRATAR e outros; 128 
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Demandas solicitadas nas últimas reuniões; e acrescentando posteriormente as ações identificadas por 129 

meio de questionários aos membros e também levantamento de informações através das reuniões da 130 

equipe com as prefeituras. Após isso, seria realizada uma Oficina de Planejamento para discutir e 131 

consolidar as ações propostas. Paralelo a isso, iniciar a discussão de áreas prioritárias – com base no 132 

encaminhamento de levantamento de critérios para definição de bacias prioritárias para receberem 133 

projetos referentes aos temas de atuação do Comitê (levantar dados de critérios utilizados pelo INEA, 134 

CEIVAP, etc. para embasar a definição que permitirá fundamentar ações futuras para a RH-IV. José Paulo 135 

informou que na reunião do Plano de Bacia do Ceivap, onde no MOP estão organizando ações que são 136 

comuns só ao CEIVAP, ações só dos Comitês, então destacou que seria uma fonte interessante de 137 

informações para o planejamento. Julieta ressaltou que a ideia é interessante, de enviar formulário aos 138 

membros, mas as ações devem estar de acordo com o plano e talvez não seja o momento de realizar 139 

esse questionário porque surgirão várias demandas que o Comitê não poderá realizar. Erika destacou 140 

que a proposta de aplicar o questionário foi uma ideia que surgiu, a fim de ter um levantamento de 141 

todas as demandas para se ter um mapeamento e verificar quais delas poderiam se encaixar no plano 142 

e serem realizadas. Diante disso, os membros aprovaram a elaboração da minuta de questionário a ser 143 

aplicado aos membros sobre contribuições para o planejamento de ações e encaminhar para aprovação 144 

do Diretório. Erika frisou que seria interessante que os diretores enviassem sugestões de perguntas. 145 

Victor prosseguiu apresentando a lista de ações, onde as 15 primeiras ações/projetos são as que estão 146 

em andamento ou que são contínuas e do 16 ao 20 são ações que surgiram nas últimas reuniões. Erika 147 

disse que a questão dos incêndios florestais é importante e deveriam entrar como prioridade. Com isso, 148 

foi aprovada a parte do planejamento cujas ações estão em andamento ou com recursos reservados, 149 

devendo este ser complementado com as ações que forem demandadas a partir dos questionários e 150 

reuniões com as prefeituras. 7. Informes: a. Carta enviada ao INEA - informações sobre o projeto do 151 

Parque Fluvial. Erika disse que na semana passada, foi enviada carta ao INEA e à Diretoria de 152 

Recuperação Ambiental do INEA (INEA/DIRAM) solicitando mais informações sobre o projeto.  b. Carta 153 

enviada ao INEA - intervenções nos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão. De igual modo, foi enviada 154 

carta ao INEA, a fim de obter mais informações sobre as intenções em relação às intervenções nos rios. 155 

Destacou que foi solicitada uma apresentação ao Comitê. Ainda ressaltou que o pedido de apresentação 156 

é uma das reivindicações que será levada junto ao CERHI para que as intervenções na RH-IV sejam 157 

comunicadas ao Comitê Piabanha. José Paulo sugeriu que o seminário de saneamento envolva 158 

requalificação fluvial, de uma maneira geral, que pode incluir o tema do parque fluvial do projeto do 159 

INEA. Erika disse que a ideia é interessante até porque o comitê já possui a faixa marginal delimitada, 160 
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então há a possibilidade de trabalhar essas questões dentro da FMP, fazendo intervenções de 161 

verificação de áreas que ainda não estão ocupadas e que poderiam receber os projetos como, parques 162 

fluviais, educação ambiental, cercamento. Julieta questionou se seria possível demarcar a faixa marginal 163 

para que as pessoas saibam aonde está a faixa marginal. Rafaela disse que realizou uma vistoria no 164 

Cuiabá, nesse último domingo (21/03/2021) e fez uma apresentação para mostrar aos membros. 165 

Ressaltou que mostraria a evolução do projeto de intervenção do Inea para que os diretores e a Claudia 166 

Karina Wilberg (APEA), convidada, pudessem fazer uma avaliação do que já foi feito e qual foi o 167 

resultado obtido ao longo desses quase 10 anos de obra. Foi solicitado encaminhar ao Diretório o 168 

relatório sobre o Parque Fluvial, elaborado pela CT, em 2016. Rafaela prosseguiu com a apresentação, 169 

que inicialmente tinha registro do desastre ocorrido na região em 2011. Em seguida, foi exposto o ponto 170 

de início da obra de recuperação da denominada, calha do Rio Cuiabá. Depois, foi apresentado registros 171 

da evolução e frisou que o comitê deve requerer do INEA a limpeza da calha do rio, retirando as pedras 172 

que se desprenderam do muro de contenção. Erika ressaltou que essas pedras, mesmo não sendo 173 

naturais do rio, ajudam na redução da velocidade da água, então, talvez a remoção delas, aumente o 174 

processo erosivo das pedras que estão na margem. Dando prosseguimento, foi exposta a evolução da 175 

construção da ponte na localidade Buraco do Sapo. Foi apresentado um terreno que sofreu com o 176 

desastre de 2011 e como não foi desapropriado, ocorreu a construção de uma casa sobre pilotis nesse 177 

local. Também foi apresentado registro da foz do Rio Santo Antonio. Rafaela destacou que há uma draga 178 

no rio e que deve ser verificado o registro no DRM. Erika salientou que nessa região está previsto o 179 

parque fluvial. Foi reforçado que por isso que houve a solicitação da apresentação do INEA sobre o 180 

projeto. Rafaela disse que se recorda, que na época da comissão provisória ficou acordado que em 181 

vários locais seriam feitos viveiros de mudas ao invés de parques fluviais. Rafaela reforçou que existem 182 

outros pontos com problemas como a construção de casas em locais impróprios, mas quis focar na 183 

questão da calha do rio, até para não tomar muito tempo. Disse que o comitê poderia trabalhar esses 184 

assuntos com o INEA, ouvindo a demanda da população da região. Karina reforçou que é preciso 185 

verificar o projeto para a região, ou seja, é preciso que o INEA apresente uma consolidação do que se 186 

pretende fazer daqui por diante. Também destacou que não sabe se seria necessário tirar as pedras que 187 

não são naturais do rio para efeito de limpeza. c. Eleição para o CEIVAP. Erika mencionou que foi 188 

informado que o processo eleitoral seria iniciado e destacou que como o comitê está trabalhando na 189 

elaboração do plano mais integrativo, seria interessante ter representantes no Ceivap. Ressaltou que 190 

assim que for disponibilizado, o assunto será retomado a fim de verificar quais instituições do Comitê 191 

podem participar. d. Divulgação PROTRATAR 2021. Foi informado que o edital foi publicado e os 192 
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municípios têm prazo para entrega da documentação até 5 de maio de 2021. Esse foi um dos motivos 193 

para agilizar as reuniões com as prefeituras para saber a situação das mesmas em relação a participação 194 

no edital para que o comitê possa fazer sua parte e ajudar investindo. e. Informe Mensal de Reuniões – 195 

janeiro e fevereiro/2021. No site já estão disponíveis, na aba “informativos”, os mesmos são divulgados 196 

por e-mail e nas redes sociais. f. Decreto Estadual nº 47.505/21. O assunto não foi abordado. g. Previsão 197 

de arrecadação atualizada (2021 - 2025). Victor destacou que em todo início de ano o comitê recebe a 198 

previsão de arrecadação atualizada, mas como já havia uma estimativa do ano passado só trouxe para 199 

expor o dado mais atualizado, onde em 2021 a previsão é de R$ 1.415.118,79; para 2022 R$ 200 

1.468.187,74; 2023 de R$ 1.519.572,24; 2024 de R$ 1.568.958,34; e para 2025 R$ 1.608.182,30. 201 

Ressaltou que os reajustes são feitos com a previsão da inflação, ou seja, aplicando os percentuais do 202 

IPCA nos anos, podendo ter alteração. José Paulo destacou, sobre o tema da cobrança pelo uso da água, 203 

que a Márcia Chaves do INEA, fez uma apresentação no comitê da Baía de Guanabara sobre o cadastro. 204 

Reforçou que há um novo sistema sendo implantado que permitirá a automatização. Por isso, sugeriu 205 

convidá-la para fazer a apresentação na CTIG e com base no que for exposto o comitê explora a questão 206 

da mudança da fórmula.  207 

Encaminhamentos: 1. Incluir apresentação do Prof. Godoy na lista de apresentações de estudos ao 208 

Comitê Piabanha; 2. Solicitar resumo da pesquisa do Francisco Pontes e incluí-lo como convidado na CT 209 

Saneamento; 3. Direcionar as apresentações solicitadas para as CTs, solicitar breve apresentação e 210 

depois agendar palestras em dia específico, sem vincular à reunião plenária; 4. Agendar apresentação 211 

da UERJ, sobre o estudo no Vale das Videiras, em reunião da CT Mananciais, conjunta com o GT Plano 212 

de Bacias e Enquadramento; 5. Verificar a possibilidade e os valores para a inclusão de mais um 213 

Especialista Administrativo para a UD2 no Contrato de Gestão, mesmo que a alteração ocorra apenas 214 

com a assinatura do próximo termo aditivo; 6. Enviar Carta à Agevap solicitando o remanejamento da 215 

Especialista em Recursos Hídricos, Luisa Cardoso, para a vaga do Contrato de Gestão; 7. Dar 216 

continuidade à demanda para contratação específica e temporária para atuação em enquadramento 217 

dos corpos hídricos; 8. Incluir na pauta da próxima plenária a aprovação da Resolução para alteração do 218 

Escritório de Projetos, ampliando o escopo de atuação, e solicitar que fique suspensa, a princípio, a 219 

contratação de especialista, até que o Comitê avalie a necessidade, com base nas demandas; 9. Elaborar 220 

minuta de questionário a ser aplicado aos membros sobre contribuições para o planejamento de ações 221 

e encaminhar para aprovação do Diretório; 10. Foi aprovado o planejamento, devendo este ser 222 

complementado com as ações que forem demandadas a partir dos questionários e reuniões com as 223 
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prefeituras; 11. Encaminhar ao Diretório o relatório sobre o Parque Fluvial, elaborado pela CT, em 2016; 224 

12. Convidar a Márcia Chaves, do INEA, para fazer apresentação atual sobre cadastro na CTIG.   225 

A Reunião foi encerrada às 12 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Victor Montes Machado, 226 

Coordenador de Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 227 

Petrópolis (RJ), 26 de março de 2021.     228 

Ata aprovada na 80ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 28 de maio de 2021, 229 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 230 
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