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ATA DA 81ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 30 (trinta) 1 

de julho de 2021, às 09h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 2 

presença de cinco membros do Diretório Colegiado e quatro convidados (conforme a relação de presença no 3 

final da ata), a reunião teve início às nove horas e dez minutos, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, 4 

Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. Aprovação das atas das reuniões 80ª Reunião Ordinária, 23ª, 24ª 5 

e 25ª Reuniões Extraordinárias do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha. Victor Montes (AGEVAP/UD2) 6 

esclareceu que não foi possível concluir as atas da 80ª Reunião Ordinária e da 25ª Reunião Extraordinária do 7 

Diretório Colegiado. As atas da 23ª e 24ª Reunião Extraordinária foram aprovadas pelos membros. 2. Adesão - 8 

Observatório de Governança das Águas - Monitoramento da Governança das Águas. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) 9 

falou que o assunto foi tratado no Fórum Fluminense dos Comitês, a partir de uma apresentação sobre o 10 

Observatório de Governança das Águas (OGA), que segue um procedimento padronizado para avaliar os 11 

indicadores de governança, podendo ser aderido ou não pelos Comitês. Sendo assim, trouxe esse tópico para ser 12 

discutido com os demais membros, para verificar e analisar a possibilidade de adesão ou não, pois as ações 13 

necessárias para adesão serão realizadas pela UD2, assim, é preciso identificar se acarretará benefícios ou apenas 14 

somará mais demandas. Ela também destaca, que essa proposta é para os Comitês de todo o país, gerando a 15 

padronização desses indicadores de governança. Victor Montes (AGEVAP-UD2) informou que é uma espécie de 16 

grupo de pesquisa para desenvolver a gestão de recursos hídricos no Brasil, podendo aderir a sociedade civil, os 17 

comitês de bacia, instituições de ensino e pesquisa, etc. Erika Cortines complementou que o seu intuito é 18 

organizar as informações relacionadas aos indicadores de governança de cada instituição que fará parte. Ao optar 19 

pela adesão, é necessário preencher os formulários que seguem uma série de critérios, que passariam a fazer 20 

parte dos indicadores de governança adotados pelo Comitê. Victor Montes apresentou o termo de adesão. 21 

Raimundo Lopes (Prefeitura de Teresópolis) falou sobre a importância da participação em rede, para manter-se 22 

atualizado sobre o que está acontecendo em outras localidades. E também, ressaltou como pontos interessantes, 23 

o monitoramento acontecerá por meio de um sistema de informação existente a partir do que está na legislação 24 

e a autonomia de cada Comitê para alimentar esses dados. Victor Montes falou que irá encaminhar os 25 

documentos e links referentes ao Observatório da Governança das Águas para o Diretório avaliar se cabe assinar 26 

o termo de adesão do projeto. 3. Apresentação da minuta do TdR - Contratação de desenvolvimento do novo 27 

site. Victor Montes explicou que foi elaborada uma minuta do termo de referência para a contratação do novo 28 

site, já com contribuições técnicas do setor de TI, e que foi baseada nos TdRs das últimas contratações – Site do 29 

Fórum Fluminense e da CEIVAP. A justificativa para a contratação é que no formato atual, o site apresenta uma 30 

modelagem antiga, e o objetivo da criação do novo site é possibilitar um layout e conteúdo mais moderno e 31 

interativo para os seus usuários, considerando-se o quanto estas ferramentas de tecnologia da informação são 32 

importantes para uma comunicação mais efetiva e inclusiva. Com relação à especificação técnica, ele explicou 33 

que irá solicitar mais uma revisão do setor de TI, com o intuito de garantir a segurança dos dados. Constam como 34 

etapas a serem seguidas após a contratação: a) Briefing – levantamento de informações que o Comitê julgue 35 
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necessárias estar no site; b) Desenvolvimento – Contemplará a criação de telas, ou seja, modelos de layout para 36 

serem aprovados pelo Comitê. Será solicitado a empresa a criação de níveis administrativos de acesso para que 37 

seja possível realizar as devidas atualizações sem que seja necessário solicitar a outra empresa, assim, agilizando 38 

a atualização do site. A empresa contratada deverá transferir todas as informações e funcionalidades do site atual 39 

para o novo site, com destaque para os documentos e informações previstos no Contrato de Gestão nº 01/2010, 40 

quais sejam: 1. Comitê (informações gerais e realizações); 2. AGEVAP (informações gerais e realizações); 3. 41 

Cadastro de Usuários; 4. Recursos Hídricos; 5. Cobrança e Arrecadação; 6. Estudos e Projetos; 7. Investimentos 42 

na Bacia; 8. Monitoramento Hidrometeorológico; 9. Situação e Operação dos Reservatórios; 10. Legislação sobre 43 

Recursos Hídricos; 11. Contrato de Gestão; c) Treinamento e acompanhamento/verificação/validação – a 44 

empresa deverá realizar durante um período o treinamento com a equipe da UD, e também, a organização 45 

responsável pela atualização se for caso, referente a área administrativa. Consta também no TdR segundo ele, 46 

um tópico que trata sobre recomendações e responsabilidades da contratante e da contratada. O Comitê passa 47 

terá o direito de propriedade sobre o site e respectivas páginas web, inclusive o código fonte, bem como toda a 48 

documentação a eles associados desenvolvidos pela empresa contratada. Além disso, a empresa deve certificar-49 

se que todo e qualquer material gerado, independentemente da forma empregada, deverá conter a logomarca 50 

do Comitê Piabanha, deve realizar o registro do site junto a registro .br, transferindo o domínio à contratante; 51 

disponibilizar à contratante as ferramentas administrativas para inserção e atualização de notícias, galeria de 52 

mídias, comunicados, calendário de reuniões do Comitê Piabanha, assessorando, a relação técnica entre a 53 

contratante e o provedor de hospedagem do site. Deve também realizar todas e quaisquer correções provocadas 54 

por erros de implementação para os serviços executados, durante o desenvolvimento do site, sem custos 55 

adicionais para a contratante, corrigir os erros de implementação e zelar pela segurança das informações e dados; 56 

responsabilizar-se por reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 57 

ao que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, e também, por todos os encargos 58 

operacionais para execução dos serviços. Ressaltou que a contratada deverá seguir a recomendação atual 59 

referentes as regras da nova Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, presente em qualquer site; dentre outras 60 

atribuições descritas no termo. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) destacou a importância da LGPD para 61 

atrelar a segurança e o sigilo dos dados. Erika Cortines questionou se a AGEVAP contratou uma empresa 62 

responsável pela manutenção de todos os sites existente e se a empresa nova a ser contratada será incumbida 63 

de desenvolver apenas o site novo. Victor Montes falou que existe um contrato vigente com uma empresa 64 

responsável pela manutenção dos sites e que o termo apresentado seria apenas para o desenvolvimento do novo 65 

site. Falou que o contrato irá prever a elaboração do site, e a empresa contratada será responsável pelo serviço 66 

realizado conforme o TdR. Posteriormente, todas as informações necessárias para que o site se mantenha ativo 67 

serão repassadas para que a empresa de manutenção já contratada. José Paulo (COPPE/UFRJ) sugeriu que a 68 

assinatura digital, já utilizada pela AGEVAP, seja adotada para Presidente e para a Secretária Executiva do Comitê. 69 

Victor Montes falou que irá verificar se é possível contratar ou incluir em algum contrato vigente a criação das 70 
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assinaturas digitais solicitadas. Erika Cortines falou que deve ser verificado se a empresa atual, que já faz a 71 

manutenção, possui condições quando obtiver as devidas informações, para realizar os possíveis reparos, e assim, 72 

não estender por um longo período as obrigações da empresa contratada. José Paulo ressaltou que são três os 73 

tempos necessários: realização dos testes, a responsabilidade da empresa contratada pela correção do 74 

funcionamento e a correção de vícios relacionados à origem. Rafaela Facchetti solicitou que seja verificado o 75 

período de vigência do contrato com a empresa de manutenção atual. Victor Montes apresentou as etapas e 76 

produtos previstos no TdR e a minuta de cronograma físico-financeiro; José Paulo sugeriu a inserção de 77 

facilidades como um espaço para que cada Câmara Técnica ou GT possa inserir e organizar documentos de forma 78 

rápida e mais visível. E também, que seja elaborado um rascunho do que já consta no site e que o Comitê acha 79 

que deveria ter e ainda não consta no mesmo. Além disso, sugeriu também que a empresa elabore um roteiro 80 

para facilitar a localização de determinados tópicos no site. Victor Montes informou que irá acrescentar as 81 

questões no termo de referência. Erika Cortines sugeriu que os itens que são obrigatórios incidir no site devido 82 

ao contrato de gestão estejam bem visíveis e levem diretamente para o conteúdo de interesse. E também, utilizar 83 

um organograma com a foto dos membros e sua posição dentro do Comitê, descrevendo melhor a composição 84 

do mesmo. Conforme solicitado, Victor Montes acrescentou ao TdR que a empresa contratada deverá elaborar 85 

roteiro/documento informativo com todas as informações inseridas no novo site, indicando a localização dos 86 

dados; que deverá elaborar vídeo com tutorial para instrução sobre todas as funcionalidades, informações e 87 

dados do novo site; que a empresa contratada deverá criar áreas específicas para inserção de informações por 88 

segmento/tema, como locais específicos por instâncias do Comitê, ou seja, espaços para inserção de arquivos e 89 

informações das Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho, Diretório Colegiado, Plenário, entre outras. Foi 90 

informado que a definição das áreas será feita nas reuniões iniciais com os membros designados pelo Comitê e 91 

equipe da AGEVAP. Foram solicitadas alterações no cronograma, como aumento do prazo de acompanhamento 92 

e verificação da virada do site. Foi aprovado o Termo de Referência para contratação de desenvolvimento do 93 

novo site do Comitê, devendo ser realizadas as adequações solicitadas durante a reunião, e enviado o documento 94 

por e-mail para validação final do Diretório Colegiado. José Paulo sugeriu que seja aberto para Plenária e Câmaras 95 

Técnicas possam fazer sugestões que venham a contribuir para o desenvolvimento do site, encaminhando o link 96 

do protótipo após a elaboração para contribuições dos membros. 4. Apresentação da minuta do TdR - 97 

Contratação Projeto de Mobilização e Educação Ambiental. Victor Montes falou que foi retomado o escopo do 98 

projeto que estava sendo discutido ano passado para a elaboração da minuta. Falou que no dia 27 de julho, 99 

ocorreu uma reunião entre ele, Julieta e Patrícia para resgatar alguns tópicos e elaborar uma minuta de termo 100 

de referência para esse projeto. Apresentou os tópicos mais importantes, e, informou que caso o Diretório 101 

aprove, será iniciado o processo de contratação. Julieta Paiva complementou que foram realizadas algumas 102 

modificações no intuito de enxugar o projeto e falou que o objetivo é sensibilizar o público-alvo sobre alguns 103 

conceitos básicos que são importantes para a manutenção dos recursos hídricos, entre outros assuntos, 104 

procurando evidenciar os canais de acesso ao Comitê para que um vínculo seja criado. Victor Montes apresentou 105 



 

4 
 

a minuta e as alterações que foram realizadas. Falou que é necessário decidir se a execução do projeto será virtual 106 

ou presencial por conta do orçamento. Julieta Paiva ressaltou que o projeto só irá se concretizar no próximo ano 107 

pois de maneira virtual não seria possível atingir o público-alvo não gerando o resultado esperado. José Paulo 108 

concordou com a realização de forma presencial, desde que todos os cuidados sejam adotados por conta da 109 

pandemia. Julieta Paiva falou que a empresa contratada será responsável por realizar um levantamento e 110 

identificar os potenciais contatos nos municípios e que os encontros serão realizados em cada munícipio, em 111 

locais centrais, cedidos pelos interessados. Victor Montes falou que, caso algum membro do Comitê queira 112 

acompanhar, existe a previsão de diária e reembolso. Rafaela Facchetti sugeriu que os encontros sejam 113 

transmitidos ao vivo pelo Youtube, assim, haveria a possibilidade de convidar as pessoas para o presencial e ao 114 

mesmo tempo ampliar a participação para os demais. Ela também ressaltou a importância de realizar um coffee 115 

break, mesmo que simples nos encontros presenciais. Victor Montes destacou que, sendo presencial, é preciso 116 

definir a quantidade de pessoas que poderão participar dos encontros, coffee break, entre outras especificações 117 

no termo. Falou que, conforme alinhado, foi prevista a realização em duas etapas: sendo realizados 20 (vinte) 118 

encontros, dois em cada munícipio. José Paulo sugeriu que em cada munícipio tenha um representante local do 119 

Comitê e também que ao longo do processo seja possível avaliar o desempenho da empresa contratada com 120 

relação ao serviço prestado. Julieta Paiva falou que existe a proposta de um pequeno formulário para ser 121 

entregue aos participantes para avaliação e realização de sugestões e ressaltou que foram propostas duas 122 

reuniões prévias com a empresa contratada, para alinhar a mensagem que deve ser transmitida aos participantes. 123 

Rafaela Facchetti sugeriu que antes dos encontros seja aplicado questionário aos participantes sobre quais são 124 

as suas expectativas com relação ao evento e ao final perguntar se as mesmas foram atendidas. Foi solicitado 125 

acrescentar que deverão ser enviados convites específicos de participação, como membros ou ex-membros do 126 

Comitê em cada município, entre outras definições. Falou que a empresa contratada deverá elaborar um Plano 127 

de Mobilização, com base nas especificações do Termo de Referência e no que foi levantando pelo Comitê nas 128 

reuniões iniciais. O Plano de Mobilização deve ser apresentado ao Comitê e, após a aprovação, a empresa deverá 129 

iniciar a execução das atividades de mobilização e capacitação. E também deverão ser realizados levantamentos 130 

e contatos com entidades de cada um dos municípios da região, e principalmente com representantes das 131 

prefeituras. Em seguida, haverá uma reunião com cada município para organização dos encontros previstos no 132 

Projeto, podendo ser realizados de forma virtual. Rafaela Facchetti sugeriu que os participantes realizem uma 133 

inscrição, mesmo que seja presencial. Victor Montes acrescentou no TdR, conforme solicitado, que a empresa 134 

deverá realizar o processo de inscrição dos participantes e, nesta etapa, deverá ser aplicado um questionário 135 

breve sobre as expectativas dos inscritos em relação à capacitação. Falou que todas as atividades referentes à 136 

organização, divulgação e execução dos encontros são de responsabilidade da empresa contratada. Que os dois 137 

encontros previstos para cada município devem seguir um conteúdo programático pré-estabelecido para cada 138 

encontro. Julieta Paiva falou que a primeira questão repassar os conceitos gerais, e explicações mais específicas 139 

como Plano de Bacia devem ser abordadas de forma mais breve. Rafaela Facchetti sugeriu que no segundo 140 
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encontro seja abordado o enquadramento, por ser o objetivo atual do Comitê. Julieta Paiva falou que por fazer 141 

parte dos instrumentos e políticas será citado por meio de uma breve explicação. José Paulo sugeriu alteração no 142 

tópico que versa sobre a “Poluição das Águas”. Julieta Paiva falou que muitas vezes as pessoas não relacionam as 143 

doenças com o uso da água de forma limpa, por isso, um dos tópicos dentro do conteúdo programático trata 144 

sobre a importância da qualidade da água na saúde das pessoas, assim como o saneamento básico. Erika Cortines 145 

destacou que o segundo encontro pode relacionar temas já abordados, atrelados as suas causas e consequências, 146 

sendo o enfoque diferente, e ressaltou também a importância de que os instrumentos de gestão dos recursos 147 

hídricos sejam destacados. Victor Montes apresentou a equipe técnica que deverá ser composta por 01 (um) 148 

coordenador - formação mínima: nível superior completo em áreas de conhecimento relacionadas ao meio 149 

ambiente; experiência comprovada no desenvolvimento de projetos e relacionados ao meio ambiente e 150 

educação ambiental; será o responsável pelo planejamento de todas as atividades do processo, assim como pela 151 

qualidade dos produtos apresentados; o currículo profissional e comprovação de experiência deverão ser 152 

apresentados na fase de habilitação; 01 (um) assistente - formação mínima: nível técnico e/ou graduando em 153 

áreas de conhecimento relacionadas ao meio ambiente; experiência comprovada no desenvolvimento de 154 

projetos e relacionados ao meio ambiente e educação ambiental. A equipe técnica deverá possuir capacitação 155 

adequada à realização das atividades propostas. Para desempenho das suas atribuições, a equipe da empresa 156 

contratada atuará em conjunto com os seguintes atores: Diretório Colegiado do Comitê Piabanha e/ou membros 157 

por estes designados, equipe da AGEVAP, e representantes identificados nos municípios inseridos na Região 158 

Hidrográfica IV (Piabanha). Raimundo Lopes ressaltou que na formação da equipe deve conter um profissional da 159 

educação. Rafaela Facchetti sugeriu que o conteúdo que será ministrado aos participantes seja apresentado aos 160 

membros do Comitê antes dos encontros, para possíveis adequações. Raimundo Lopes falou que poderia ser um 161 

profissional que que possua minimamente a formação na área pedagógica, podendo ser especificada a 162 

experiência na área ambiental. José Paulo ressaltou que o que deve contar mais é a experiência do profissional, 163 

independente da área, com relação a educação ambiental. Rafaela Facchetti sugeriu que seja emitido um 164 

certificado que comprove a participação nos encontros. Victor Montes apresentou as especificações dos 165 

produtos: 1. Levantamento de informações (Briefing) – entregue a partir de um relatório, que será analisado, e 166 

depois realizado o pagamento; Produto 2. Plano de Mobilização - elaborado com base nas especificações deste 167 

Termo de Referência, para apresentação e aprovação do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha e/ou membros 168 

por estes designados e equipe da AGEVAP, para assim, realizar a outra parte do pagamento; 3. Execução do Plano 169 

de Mobilização nos dez municípios – de acordo com os tópicos previstos, divididos, nas seguintes etapas: a) 170 

Levantamento de atores, contatos e reuniões iniciais para organização dos encontros – deve ser entregue um 171 

relatório referente a essa etapa; b) Realização do 1ª Encontro em cada município – serão acrescidas as demais 172 

questões citadas ao longo da reunião, ficando definido um número máximo de 20 participantes por encontro; c) 173 

Realização do 2ª Encontro em cada município. Falou que com as alterações será necessário adaptar o termo e o 174 

cronograma físico-financeiro. Foi aprovado o Termo de Referência para a contratação do Projeto de Mobilização 175 
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e Educação Ambiental, devendo ser realizadas as adequações solicitadas durante a reunião e enviado o 176 

documento por e-mail para validação final do Diretório Colegiado. 5. Grupo para revisão da Resolução nº 40/2017 177 

- Regras eleitorais do Comitê Piabanha. Victor Montes explicou que a Resolução nº 40 foi aprovada em 2017 com 178 

as regras gerais eleitorais do Comitê Piabanha. Além disso, um de seus anexos é referente ao processo eleitoral 179 

da época, e para o próximo período eleitoral algumas questões precisam ser revistas. Em seu Art. 2º a resolução 180 

versa sobre a necessidade de ser estabelecida uma Comissão Eleitoral, composta por 3 membros (1 de cada 181 

segmento), devendo ser definida 90 dias antes do pleito eleitoral. Sendo assim, ele apresenta possíveis datas para 182 

revisão da Resolução e processo eleitoral, conforme encaminhamento. A eleição da nova composição do Comitê 183 

acontecerá no dia 30 de abril de 2022, e a criação da Comissão Eleitoral deve acontecer até 30 de janeiro de 184 

2022. Desta forma, a proposta é: a) Criação do grupo de revisão da Resolução (30/07/2021) – definindo se ficará 185 

no âmbito do Diretório, com a sugestão de formação de um pequeno grupo; b) Finalização da proposta de nova 186 

Resolução em 8 de outubro de 2021; c) Aprovação da Resolução com a revisão das regras eleitorais em 19 de 187 

outubro de 2021 – visando a aprovação na reunião Plenária; d) Aprovação do Edital do Processo Eleitoral em 14 188 

de dezembro de 2021. José Paulo sugeriu que um dos pontos a serem revistos é a comprovação de atuação 189 

dentro da área do Comitê, assim como a troca constante de membros pelas instituições. Rafaela Facchetti sugeriu 190 

que a Comissão se restrinja ao âmbito do Diretório. Victor Montes ressaltou que as tratativas podem ser 191 

realizadas por e-mail para não impactar a agenda dos membros que irão fazer parte do grupo de revisão. Foram 192 

indicados os membros Erika Cortines, Rafaela Facchetti e Raimundo Lopes para o grupo de revisão da Resolução 193 

nº 40/2017 e aprovados os prazos para a revisão e lançamento do edital do Processo Eleitoral. 6. Minuta de nota 194 

de esclarecimento à sociedade - obras nos rios Cuiabá, St. Antônio e Carvão. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) falou 195 

que na última reunião foi solicitado como encaminhamento a realização de uma nota de esclarecimento para a 196 

sociedade demonstrando que o Comitê está acompanhando e está à disposição para receber contribuições e 197 

demandas da mesma, atuando como interlocutor dos interessados. Sendo assim, foi elaborada uma minuta de 198 

nota, que inicia ressaltando de forma breve as providências que já foram tomadas, as apresentações realizadas 199 

pelo INEA, e também, logo será realizada uma reunião aberta aos interessados. José Paulo sugeriu que seja 200 

acrescentado que ocorreu a solicitação de informações ao INEA e a SEAS sobre as intervenções, a partir de 201 

demanda da sociedade e discussões internas do Comitê Piabanha. Rafaela Facchetti sugeriu que seja 202 

acrescentado no início da nota um considerando que verse sobre a competência do Comitê, exemplificando o 203 

seu papel de acompanhar as ações que acontecem na Bacia. José Paulo sugeriu que seja realizado um seminário 204 

sobre Parque Fluviais e soluções baseadas na natureza. Luísa Cardoso falou que a talvez a ideia possa ser inserida 205 

no Plano de Capacitação, mudando um pouco o formato, convidando dois ou mais especialistas para realizar 206 

palestras e debate. Foi aprovada a Nota de Esclarecimento sobre as obras nos rios Cuiabá, Carvão e Santo 207 

Antônio, com as correções feitas durante a reunião, devendo a nota ser publicada no site e divulgada para o 208 

público em geral. 7. Informes: a. Apresentação das novas estagiárias e informe sobre estagiário de comunicação. 209 

Erika Cortines informou que agora mais duas estagiárias integram a equipe e o processo para a contratação do 210 
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estagiário de comunicação está em andamento. Victor Montes complementou que para a contratação do 211 

estagiário de comunicação, foi necessário realizar um aditivo ao contrato com o CIEE, mas nas próximas semanas 212 

será iniciada a divulgação da vaga. Nathália Ferreira (AGEVAP/UD2) se apresentou e falou que cursa Gestão 213 

Ambiental no Instituto Três Rios (ITR/UFRRJ) e que já trabalhou na Secretária de Meio Ambiente de Três Rios. 214 

Gabrielle Reis (AGEVAP/UD2) se apresentou e falou que está cursando o 7º período de Administração, na 215 

UNIFASE, mas pretende adiar a sua formação para aproveitar um maior período do estágio. Erika Cortines e os 216 

demais diretores desejaram boas-vindas e que seja uma experiência muito produtiva. José Paulo perguntou se as 217 

estagiárias passaram por alguma capacitação básica sobre os temas que envolvem o Comitê. Victor Montes 218 

respondeu que ele e a Luísa Cardoso realizaram uma apresentação geral sobre a gestão de recursos hídricos e 219 

área de atuação do Comitê, assim como sobre as atividades; b. Formalização via Termo de apostilamento para 220 

inserção de Especialista Administrativo no CG. Victor Montes falou que já houve o posicionamento do Comitê 221 

sobre essa questão, mas foi orientado pelo INEA aguardar a assinatura do novo Termo Aditivo e, finalizado isso, 222 

a inserção pode ser realizada via termo de apostilamento para que se tenha mais um especialista administrativo 223 

no Comitê; c. Andamento do processo de contratação do Técnico – enquadramento. Luísa Cardoso informou que 224 

a contratação já está na fase final para ser publicada e que já houve a aprovação do jurídico e da diretoria da 225 

AGEVAP. A previsão era para ser publicado hoje, mas por conta de algumas questões, deve ser publicado no início 226 

da próxima semana; d. Inscrições para o CEIVAP. Victor Montes informou que já foi divulgado para todos os 227 

membros e as inscrições irão até o dia 5 de agosto. e. Resolução que prioriza a Comunidade remanescente do 228 

Quilombo da Boa Esperança, para ações de saneamento e de recuperação hídrica e ambiental. Luísa Cardoso 229 

falou que o Diretório encaminhou a questão para a CT-SB, e também, foi ampliado a CT Mananciais. A minuta de 230 

resolução foi aprovada nas duas câmaras em uma reunião conjunta, e agora será encaminhada para aprovação 231 

na reunião do Plenário no dia 17 de agosto. Segundo ela, em paralelo está iniciando a minuta do escopo do TdR; 232 

f. Proposta de hierarquização para projetos de SES com base no Plano de Bacia: Luísa Cardoso falou que o 233 

Diretório encaminhou a demanda para a CT-SB. A proposta de hierarquização foi aprovada com base nas 234 

prioridades indicadas no Plano de Bacia para esses investimentos. Falou que está desenvolvendo a minuta de 235 

resolução para que possa ser discutida na próxima reunião extraordinária da CT-SB e levada ao Plenário no dia 236 

17 de agosto; g. Resolução nivelamento PPU – status. Victor Montes informou que a resolução foi aprovada na 237 

CT-IG e CT-IL do CERHI e estará na pauta do Plenário do CERHI no dia 18 de agosto; h. Parceria com Câmara 238 

Municipal de Petrópolis. Victor Montes informou que a próxima reunião está agendada para o dia 6 de agosto e 239 

que foi encaminhado o termo de cooperação, no qual as devidas contribuições já foram realizadas; i. Informes 240 

gerais sobre reuniões externas (FFCBHs, CERHI, etc.). Rafaela Facchetti informou que não ocorreu a reunião do 241 

Fórum essa semana e as tratativas com relação ao ECOB estão em andamento. Raimundo Lopes informou que 242 

está sendo realizada atividade “Sala Verde que Te Quero Verde’, que conta com o espaço virtual através do 243 

Youtube e presencial na sede em Santa Rita. Informou também que está acontecendo o processo de conceção 244 

de água e esgoto em Teresópolis e questionou se haverá uma manifestação do Comitê com relação a esse 245 
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aspecto. Julieta Paiva sugeriu que seja aguardada a implantação da concessionária, para depois, seja realizada 246 

alguma ação. 247 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar os documentos e links referentes ao Observatório da Governança das Águas 248 

para o Diretório avaliar se cabe assinar o termo de adesão do projeto; 2. Foi aprovado o Termo de Referência para 249 

contratação de desenvolvimento do novo site do Comitê, devendo ser realizadas as adequações solicitadas 250 

durante a reunião; 3. Verificar a vigência do contrato da empresa que realiza a manutenção do site atualmente, 251 

se o contrato segue os mesmos termos técnicos, de segurança, e demais necessários para o pleno funcionamento 252 

do site, assim como, apontar esta preocupação para a eventual renovação/contratação da empresa que fará as 253 

atualizações e manutenção do site; 4. Foi aprovado o Termo de Referência para a contratação do Projeto de 254 

Mobilização e Educação Ambiental, devendo ser realizadas as adequações solicitadas durante a reunião e enviado 255 

o documento por e-mail para validação final do Diretório Colegiado; 5. Verificar se é possível contratar ou incluir 256 

em algum contrato vigente a criação de assinaturas digitais para a Presidente e para a Secretária Executiva do 257 

Comitê Piabanha; 6. Foram indicados os membros Erika Cortines, Rafaela Facchetti e Raimundo Lopes para o 258 

grupo de revisão da Resolução nº 40/2017 e aprovados os prazos para a revisão e lançamento do edital do 259 

Processo Eleitoral; 7. Foi aprovada a Nota de Esclarecimento sobre as obras nos rios Cuiabá, Carvão e Santo 260 

Antônio, com as correções feitas durante a reunião, devendo a nota ser publicada no site e divulgada para o 261 

público em geral; 8. Incluir o tema “Parques Fluviais e Soluções Baseadas na Natureza” no calendário de 262 

capacitações e convidar especialistas no assunto para realização de palestras e debate. 263 

A Reunião foi encerrada às 13 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Victor Montes Machado, Coordenador de 264 

Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 265 

Petrópolis (RJ), 30 de julho de 2021.    266 

Ata aprovada na 82ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 24 de setembro de 2021, por 267 

videoconferência na plataforma Google Meet. 268 

 269 

                               Original Assinada                                                               Original Assinada 270 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 271 

               Presidente do Comitê Piabanha        Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 272 
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Paulo Soares de Azevedo e (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes. Convidados: Victor Montes 276 

Machado (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Gabrielle Silveira dos Reis (AGEVAP/UD2) e 277 

Nathália Borges Bartoli Ferreira (AGEVAP/UD2). Ausência Justificada: (Pref. de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos 278 

Santos.  279 


