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ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

28 (vinte e oito) de maio de 2021, às 9h30min, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros do Diretório Colegiado e cinco 3 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às 9h30min horas, 4 

conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. 5 

Aprovação das atas das reuniões 79ª Reunião Ordinária, 22ª Reunião Extraordinária e 23ª Reunião 6 

Extraordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha. Victor Montes (AGEVAP/UD2) esclareceu 7 

que não foi possível concluir a ata da 23ª Reunião do Diretório Colegiado. As atas da 79ª Reunião 8 

Ordinária e da 22ª Reunião Extraordinária foram aprovadas pelos membros. 2. Apresentação do projeto 9 

para composição de brigada de incêndio na RHIV e capacitação das respectivas defesas civis dos 10 10 

municípios. Ramon Camilo (CBMERJ – CBA II - Região Serrana) agradeceu pelo convite e se apresentou 11 

para os demais presentes na reunião. Falou que está se aproximando o período de incêndios florestais, 12 

sendo assim, é necessário estar preparado para as consequências geradas. Desta forma, gostaria de 13 

contar com o apoio do Comitê, no intuito de reaparelhar as unidades, aprimoramento do efetivo e 14 

capacitação da Defesa Civil. Erika Cortines disse que seria interessante a realização da capacitação para 15 

trazer o envolvimento da Defesa Civil dos municípios para essa questão e solicitou ao Ramon Camilo 16 

que seja realizada uma priorização na listagem de materiais, dos itens que sejam de maior necessidade, 17 

para que o Comitê possa analisar a possibilidade de aquisição. Rafaela Facchetti (Transportes Única) 18 

questionou se o Núcleo de Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) dos municípios serão 19 

envolvidos no treinamento. Ramon Camilo respondeu que serão disponibilizados instrutores da Região 20 

Serrana para realizar a instrução didática-pedagógica e o envolvimento dos demais voluntários ficaria 21 

cargo do Comitê e ressaltou que assim que receber os orçamentos de acordo com a lista de material 22 

demonstrada será encaminhado novamente de acordo com a priorização solicitada. José Paulo 23 

(COPPE/UFRJ) sugeriu que seja desenvolvido um breve projeto que demonstre a relação do Comitê com 24 

cada uma das instituições, identificando todas as possíveis parcerias, para que as devidas articulações 25 

sejam realizadas. Além disso, é necessário considerar o período que as ações demandam para serem 26 

implementadas. Erika Melo (Rebio Araras) falou que a ideia é oferecer à RH-IV um suporte para lidar 27 

com esses períodos, vinculados às Unidades de Conservação Municipais. Ela relatou que foi realizada a 28 

parceria entre a Reserva Biológica de Araras com o CBMERJ no intuito de reforçar a estrutura para a 29 

prevenção e supressão de incêndios florestais na RH-IV. As frequentes queimadas dificultam a 30 

regeneração natural, reduzindo a diversidade de espécies, intensificando a perda de solo e 31 

influenciando diretamente na absorção e disponibilidade de água e no assoreamento dos rios. Assim, a 32 
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proposta é formar ou reforçar brigadas municipais em parceria com as Defesas Civis, Guardas 33 

Municipais e voluntários dos dez municípios, com o objetivo de proteger remanescentes florestais e 34 

Unidades de Conservação Municipais e apresentou a proposta. Erika Cortines falou que a questão deve 35 

ser discutida nas demais instâncias, pois devem ser verificadas as ações. José Paulo sugeriu que essa 36 

questão seja discutida para os próximos anos na Câmara Técnica Mananciais para a elaboração de um 37 

projeto de acordo com as possíveis parcerias que podem ser firmadas. Rafaela Facchetti questionou se 38 

o recurso for repassado ao Corpo de Bombeiros há a possibilidade da compra dos matérias necessários 39 

acontecer de maneira mais rápida. Ramon Camilo respondeu que há a possiblidade sim, entretanto, a 40 

corporação também passa por um processo burocrático, que as licitações costumam demorar 41 

aproximadamente dois anos. Victor Montes falou que há uma discussão sobre a possibilidade ou não 42 

de realizar doações, pois todo equipamento comprado com recursos da cobrança deve ficar 43 

patrimoniado com o INEA e sob responsabilidade da agência delegatária. 3. Definição de atividades e 44 

contratações prioritárias do Comitê Piabanha para formalização. Victor Montes relembrou que o tema 45 

ia ser abordado na reunião anterior, mas que foi adiado. Apresentou as ações em andamento e 46 

contínuas, próprias ou em parceria – já aprovadas – em andamento ou com recursos reservados. Falou 47 

que ficou como encaminhamento o envio da lista de ações em andamento e contínuas aprovadas no 48 

planejamento, para que o Diretório complementasse com as demais atividades e contratações 49 

prioritárias, sendo assim, discutidas, aprovadas na reunião e formalizadas em um Carta para execução, 50 

como uma forma auxilio e discussão na efetivação das ações. Ele demonstrou as ações juntamente aos 51 

subprogramas relacionados, de acordo com a sua prioridade sendo elas: 1. Mobilização, apoio e 52 

contrapartida para Programa PROTRATAR - Recursos para os dois primeiros anos, para cada projeto, 53 

conforme Plano de Bacia (até R$ 2.000.000,00 por projeto, se habilitado), já está em andamento; 2. 54 

Mobilização, apoio e contrapartida para Programa PROMANANCIAIS - Recurso ainda a ser definido, com 55 

base na estimativa a ser indicada. (disponível: R$ 1.770.708,28), já está em andamento; 3. 56 

Acompanhamento dos Projetos de Sistemas Alternativos Esgotamento Carmo e Paraíba do Sul - Ação 57 

com recurso reservado, empresas contratadas para os projetos e recursos para obras reservados. (R$ 58 

898.990,00); 4. Manutenção Escritórios de Projetos - Ação com recurso reservado para três anos (R$ 59 

842.176,39) – Aguardar, por enquanto; 5. Atividades do Comitê (outras despesas administrativas, 60 

diárias, reembolsos, etc.) - Ação com recurso reservado para 5 anos (R$ 135.407,96), que desde do início 61 

da pandemia não vem sendo utilizado, mas que foi deixado como reserva para as demais questões 62 

administrativas que possam surgir; 6. Acompanhamento do monitoramento dos Rios - Ação com 63 

recursos comprometidos. Empresa contratada e executando. (R$ 120.159,00); 7. Acompanhamento 64 
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SIGA Web Piabanha - Ação com recursos comprometidos. Empresa contratada e executando. (R$ 65 

110.685,36) – implementando e realizando a manutenção; 8. Edital de Auxílio à Pesquisa - Ação com 66 

recursos comprometidos (R$ 100.000,00) – está aprovado, mas pode ser alterado; segundo ele, os itens 67 

citados acima estão em andamento, mas também podem ser reavaliados; 9. Execução do Plano de 68 

Comunicação (foco: contratação de novo site) - Ação com recursos comprometidos. (R$ 90.000,00) – 69 

aguardando elaboração do termo de referência; 10. Estagiários (continuação e ampliação de pessoal) - 70 

Ação com recursos comprometidos. (R$ 88.792,72) – foi solicitada a contração de mais um estagiário 71 

administrativo e um estagiário de gestão ambiental, será encaminhado para a abertura de vaga e a 72 

realização das atividades; 11. Atividades administrativas e de Secretaria Executiva (Atividades gerais do 73 

Comitê) - Não envolve recurso de projetos; 12. Execução do Plano de Capacitação - Não envolve recurso 74 

de projetos – realizado diretamente pelo Comitê; 13.  Acompanhamento da elaboração/execução do 75 

Plano de Bacia - Não envolve recurso de projetos; 14. Acompanhamento do Acordo de Cooperação 76 

Técnica com a Fiocruz - Finalizando assinatura. Não foi definido recursos ainda; 15. V Seminário de 77 

Saneamento - Não envolve recurso de projetos. Tema e datas definidos. "Interface entre o saneamento 78 

e o enquadramento dos corpos hídricos em classes de usos". Dias 20/10 e 27/10 – está envolvida a CT-79 

SB e o GT Plano e Enquadramento; 16. Avanços no enquadramento de rios - plano de trabalho e 80 

contratação específica de especialista - Valores a serem definidos – Recursos vinculados ao programa 81 

5.4 (implementação de instrumentos de gestão), para o temporário e outras questões relacionadas ao 82 

enquadramento. Victor Montes questionou se os membros presentes concordam com os tópicos 83 

apresentados. Rafaela Facchetti sugeriu que seja contratado um temporário especifico para o 84 

desenvolvimento do Enquadramento, devido ao alto volume de trabalho do Comitê. Victor Montes 85 

destacou que na última reunião foram aprovadas atribuições do profissional temporário para atuar com 86 

enquadramento dos corpos hídricos e monitoramento. Raimundo Lopes ressaltou que as ações 87 

priorizadas levarão em um tempo para ser concretizadas, portanto, é necessário considerar o fator 88 

temporal de acordo com o mandato da diretória, entre outros fatores, destacando as ações que podem 89 

ser concretizadas no curto prazo. Victor Montes complementou que a ideia é formalizar essas ações 90 

prioritárias, sendo fundamental tanto para o Comitê, quanto para a AGEVAP. Sendo assim, ele seguiu 91 

demonstrando as demais ações: 17. Levantamento prévio com os municípios para ver as demandas. E 92 

lançar Edital para Sistemas de Esgotamento Sanitário convencionais - Estudo de concepção, serviços 93 

técnicos, estudos ambientais, projeto básico e executivo (para Areal, Carmo, São José do Vale do Rio 94 

Preto, Três Rios, municípios fora da concessão da CEDAE). Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) disse que alguns 95 

municípios possuem demandas para a elaboração dos projetos, em outro eixo, poderiam ser tomadas 96 
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ações mais descentralizadas. Segundo ela, as ações serão discutidas dentro da CT-SB e depois trazidas 97 

para a aprovação do Diretório. José Paulo sugeriu que elaborada uma planilha com os 98 

encaminhamentos que competem a cada Câmara Técnica e Grupo de Trabalho. Victor Montes 99 

respondeu que existe o controle de encaminhamentos atualizados. 18. Elaboração de diagnóstico amplo 100 

de saneamento e projetos em localidades determinados pelo Comitê. (Quilombo, Caxambu, Aparecida 101 

- Sapucaia). Levantamento topográfico, etc. Verificar estimativa de recursos - Obs.: está incluído o 102 

levantamento e desenvolvimento de ações no Quilombo Boa Esperança. Cronograma elaborado. 103 

Recursos não definidos ainda. Victor Montes seguiu demonstrando as demais ações: 19. Impressão e 104 

distribuição do Plano de Bacia - Aguardando finalização do MOP, Resumo Executivo, para prosseguir; 105 

20. Viabilização de outras ações para continuidade ao monitoramento de rios da RH-IV (outra 106 

contratação prevendo os pontos e vazão em todas as campanhas). Período de quatro anos, conforme 107 

Plano de Bacia) - Recursos previstos no Plano e no PAP. (R$ 600.000,00). Deverá ser discutido no GT 108 

Plano e Enquadramento e CT-SB e verificar com CPRM e outras instituições para não ter conflito de 109 

locais e otimização, etc. Iniciar discussão para alocação dos novos pontos, incluindo a flexibilidade para 110 

eventuais necessidades de monitorar; 21. Contratação de empresa para diagnóstico e etapa técnico-111 

propositiva para o enquadramento da calha principal do Rio Piabanha (começando pelo trecho alto 112 

curso do rio Piabanha). A discussão foi aberta para as ações sugeridas pelos membros e suas prioridades, 113 

sendo elas: Contratar um estudo para alocação dos pontos para marcos físicos a serem implantados nas 114 

áreas da FMP do Piabanha e instalação de placas informativas sobre o comitê a serem implantadas às 115 

margens de rodovias nos divisores de águas da bacia, nos parques fluviais e APPs e promover um 116 

concurso para criação de monumento em homenagem aos mortos - Discutir na CT Mananciais e CT- SB; 117 

Contratação de empresa para implementar o Projeto de Mobilização e Educação Ambiental - Elaborar 118 

minuta de TdR, retomar com base onde parou. Victor Montes, sugeriu que alguns itens dentro das ações 119 

priorizadas sejam em hierarquizados de acordo com a concordância entre os membros. Sendo assim, 120 

os demais itens ficaram para serem discutidos posteriormente. Foi discutido e aprovado o planejamento 121 

de atividades e contratações prioritárias, inclusive as já em andamento e/ou com recursos 122 

comprometidos. A partir de levantamento feito pelo Diretório Colegiado, deve ser encaminhada até o 123 

dia 01/06, minuta de Carta aos Diretores, para aprovação, com a formalização das ações prioritárias 124 

aprovadas: 1.1 Estagiários (continuação e ampliação de pessoal) - Ação com recursos comprometidos. 125 

(R$ 88.792,72). Contratações de dois estagiários iniciadas; 1.1 Avanços no enquadramento de rios - 126 

Plano de trabalho e contratação específica de especialista - Utilizar recursos do 5.4. Foram aprovadas 127 

as atribuições do profissional temporário para atuar com enquadramento dos corpos hídricos e 128 
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monitoramento. Especificar o local de atuação, prever cadastro de reservas e incluir as demais 129 

contribuições solicitadas pelo Diretório Colegiado; 1.2 Elaboração de diagnóstico amplo de saneamento 130 

e projetos em localidades determinados pelo Comitê. (Quilombo, Caxambu, Aparecida - Sapucaia). 131 

Levantamento topográfico, etc. Verificar estimativa de recursos - está incluído o levantamento e 132 

desenvolvimento de ações no Quilombo Boa Esperança. Cronograma elaborado. Discussões 133 

complementares serão realizadas na CT Saneamento Básico. Levantamento dos custos e as correlações 134 

com os Subprogramas necessários ainda serão realizados. 1.3 Execução do Plano de Comunicação (foco: 135 

contratação de novo site) - Ação com recursos comprometidos. (R$ 90.000,00). Iniciar a contratação do 136 

site; 1.4 Contratação de empresa para implementar o Projeto de Mobilização e Educação Ambiental - 137 

Elaborar minuta de TdR, retomar com base no modelo iniciado e discutido no ano passado; 1.4 Ações 138 

em homenagem aos mortos e desaparecidos no desastre de 2011: Fazer o edital de concurso público 139 

para o design dos marcos e das placas com homenagem aos mortos e desaparecidos e placas 140 

informativas; Confeccionar marcos e placas com designs vencedores do concurso; contratar empresa 141 

de topografia para alocar os marcos e placas de acordo com a mancha de inundação feita pelo INEA e 142 

colocação de placas e marcos em uma cerimônia pública - As especificações serão discutidas em reunião 143 

conjunta da CT Mananciais e CT Saneamento. 4. Proposta de reunião para apresentação do Plano de 144 

Bacia (convidar Prefeituras e Secretarias, Câmaras Municipais, Conselhos de Meio Ambiente, etc.). 145 

Julieta Paiva sugeriu que o tópico seja discutido após a impressão do material, para assim, agendar as 146 

reuniões que os órgãos de interesse. 5. Regulamentação de processos eleitorais dos Comitês de Bacia 147 

Hidrográfica do estado do Rio de Janeiro pelo CERHI.  Erika Cortines explicou que o tópico demandaria 148 

mais tempo para ser discutido e deveria contar com a presença dos demais membros. 6. VI Encontro de 149 

Pesquisadores do Comitê Piabanha. Erika Cortines explicou que o encontro é realizado todo ano de 150 

forma conjunta com outras instituições e precisaria ser analisado quais as demandas que o Comitê 151 

poderia se responsabilizar. Segundo ela, foi proposto um evento único e dentro dele aconteceria os 152 

encontros, inclusive, o promovido pelo Comitê. 7. Informes: a. Reunião inicial com a EMATER. Victor 153 

Montes informou que o contato foi realizado como solicitado na CT Mananciais e a minuta do acordo 154 

de cooperação já foi encaminhada. A reunião foi agendada para o dia 8 de junho com intuito de alinhar 155 

a atuação do Comitê na microbacia; b. Recurso GT FUNDRHI. Victor Montes explicou que ano passado 156 

foram solicitados todos os recursos possíveis via GT FUNDRHI, porém, devido aos valores do PAP serem 157 

estimativas, restaram R$ 29.000,00 na conta que não constavam no planejamento e não poderiam ser 158 

solicitados. Segundo ele, o Comitê pode definir qual linha do PAP será solicitada para a preparação da 159 

documentação. Foi definido que o recurso que falta ser solicitado via GT FUNDRHI será para o Programa 160 
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1 do PAP, devendo ser preparada e enviada a documentação. Erika Cortines solicitou que seja 161 

encaminhada a indicação do Raimundo Lopes para uma das vagas no FFCBHs. 162 

Encaminhamentos: 1. Aguardar envio da lista de equipamentos e solicitações feitas para o projeto de 163 

combate aos incêndios florestais na região e avaliar a possibilidade de apoio, inclusive de repasse direto 164 

de recursos; 2. Incluir o controle de encaminhamentos no Google Drive e disponibilizar o link na descrição 165 

do Grupo do Diretório Colegiado; 3. Agendar reunião para apresentação do Plano de Bacia (convidar 166 

Prefeituras e Secretarias, Câmaras Municipais, Conselhos de Meio Ambiente, etc.) após a finalização das 167 

correções, MOP e Relatório Executivo; 4. Foi definido que o recurso que falta ser solicitado via GT 168 

FUNDRHI será para o Programa 1 do PAP, devendo ser preparada e enviada a documentação; 5. 169 

Encaminhar indicação do Raimundo Lopes para uma das vagas no FFCBHs; 6. Foi discutido e aprovado 170 

o planejamento de atividades e contratações prioritárias, a partir de levantamento feito pelo Diretório 171 

Colegiado, devendo ser encaminhada até o dia 01/06, minuta de Carta aos Diretores, para aprovação, 172 

com a formalização das ações aprovadas. 173 

A Reunião foi encerrada às 13 horas e 34 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 174 

Coordenador de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha - AGEVAP- UD2. 175 

Petrópolis (RJ), 28 de maio de 2021.   176 

   177 

Ata aprovada na 82ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 24 de setembro de 178 

2021, por videoconferência na plataforma Google Meet. 179 
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