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ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

26 (vinte e seis) de novembro de 2021, às 9h30, de forma não presencial, via plataforma de 2 

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

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às nove horas e trinta 4 

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

1. Aprovação das atas da 26ª Reunião Extraordinária e 82ª Reunião Ordinária. As atas foram aprovadas 6 

pelos membros. 2. Apresentação das minutas de Resoluções e mapas de enquadramento de corpos 7 

hídricos em UCs de Proteção Integral. Victor Montes (AGEVAP/UD2) explicou que esse item está sendo 8 

discutido na Câmara Técnica Instrumentos de Gestão. Falou que foram realizadas reuniões com os 9 

gestores de cada UC e ao longo do trabalho foram identificadas mais duas unidades. Foram também, 10 

elaboradas minutas de resoluções separadas por unidade de conservação, já os mapas, foram divididos 11 

em partes para melhor visualização dos pontos e trechos de rios. As tabelas e as figuras apresentam 12 

informações sobre os referidos trechos de rios, com seus nomes, comprimento e respectivas 13 

localizações. Cada resolução dispõe sobre a aprovação da proposta de enquadramento de trechos de 14 

corpos hídricos em classes de uso inseridos nas unidades de conservação que compõem a Região 15 

Hidrográfica IV. Ele demonstrou como exemplo a Resolução do Parque N.M. Montanhas de Teresópolis 16 

e explicou que o texto será basicamente o mesmo para as demais unidades e que a principal alteração 17 

serão os anexos, que constam as tabelas e mapas dos trechos identificados. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) 18 

sugeriu que seja elaborado um mapa apenas com o limite das áreas, as subdividindo sem outras 19 

informações. Victor Montes sugeriu que os mapas elaborados sejam apresentados para os gestores das 20 

unidades. Julieta Paiva (Werner F. Tecidos) sugeriu que o material seja encaminhado para a análise e 21 

possíveis contribuições dos gestores. Erika Cortines perguntou se as áreas que não recebem a influência 22 

de cargas externas e internas, como por exemplo, lançamento de esgoto, etc, foram justificadas nos 23 

mapas ou no texto das resoluções no intuito de contextualizar o motivo das mesmas. Victor Montes 24 

respondeu que essas informações podem ser anexadas através dos relatórios que descrevam esses 25 

casos específicos ou através das atas que foram elaboradas para cada reunião realizada com as 26 

unidades. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) ressaltou que a Resolução deve ser desenvolvida com 27 

o objetivo de simplificar o enquadramento para as unidades de conservação, entretanto, é necessário 28 

estabelecer critérios para o acompanhamento posterior para a manutenção da qualidade, considerando 29 

as instalações e utilização das próprias unidades. Erika Cortines sugeriu que também sejam incluídas as 30 

propostas do Comitê para auxiliar no enquadramento. Julieta Paiva perguntou se o esgoto dentro do 31 

Parque N.M. Montanhas de Teresópolis passa por algum tipo de tratamento, pois caso não ocorra, o 32 
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Comitê pode auxiliar o processo de tratamento através dos recursos destinados ao saneamento. 33 

Raimundo Lopes explicou que no plano de manejo aprovado consta essa questão do tratamento de 34 

esgoto e resíduos, e também destacou que as unidades, independentes do seu tamanho, devem possuir 35 

critérios gerais para realizar seu tratamento. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) ressaltou que na próxima 36 

reunião do GT Plano serão discutidos novos pontos para a inclusão no monitoramento e a proposta a 37 

ser realizada é de inclusão de alguns trechos dentro das unidades. Rafaela Facchetti (Transportes Única) 38 

sugeriu que os critérios para tratamento de efluentes estabelecidos no plano de manejo sejam inclusos 39 

em todas as resoluções, e também, que o Parque N.M Montanhas de Teresópolis seja utilizado como 40 

modelo para a apresentação ao órgão gestor, para depois realizar as demais. Raimundo Lopes destacou 41 

que as resoluções não imponham restrições, mas sim, aponte a necessidade de determinadas ações por 42 

parte das unidades. Ficou como encaminhamento realizar as adequações nos mapas e Resoluções das 43 

Ucs: 1. Incluir mapa geral demonstrando as divisões por UC; 2. Incluir detalhamento apontado nas 44 

reuniões com as UCs e anexar como relatório de reunião na Resolução; 3. Encaminhar para os gestores 45 

para contribuição; 4. Incluir textos sobre as dinâmicas das unidades, considerandos específicos, etc.; 5. 46 

Incluir critérios para que se mantenha a qualidade proposta; 6. Incluir proposições do Comitê (como 47 

pontos de monitoramento, etc.); 7. Incluir diretrizes legais específicas. E também, incluir na Pauta da 48 

Reunião Plenária de Fevereiro de 2022 a aprovação da primeira Resolução sobre enquadramento em 49 

Ucs, que será a do Parque N. M. Montanhas de Teresópolis, após solicitar e contemplar na Resolução o 50 

Plano de Manejo da Unidade e propostas de pontos de monitoramento. Rafaela Facchetti sugeriu que 51 

seja solicitado o orçamento para monitoramento de rios do Parque N. M. Montanhas de Teresópolis, 52 

nos pontos de entrega do mesmo para a bacia. Raimundo destacou o Ribeirão Santa Rita como um dos 53 

principais trechos a ser monitorado, pois o mesmo concentra a maior parte das instalações do parque 54 

para a visitação. 3. Apresentação da atualização da minuta de Resolução que dispõe sobre as regras 55 

eleitorais. Victor Montes explicou que a minuta altera a Resolução nº 40/2017, adaptando-se às novas 56 

disposições do Regime Interno, e sugeriu que alguns de seus artigos sejam revistos, assim como seus 57 

prazos. A resolução será apresentada na próxima Reunião Plenária no dia 14 de dezembro, e como foi 58 

solicitado o adiantamento do lançamento do edital, ele também sugeriu que a comissão eleitoral já seja 59 

definida nessa reunião. A resolução dispõe sobre as regras eleitorais do Comitê da Bacia Hidrográfica 60 

do Rio Piabanha e das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, regulamentando o Art. 8º, 61 

§11 do Regimento Interno do Comitê Piabanha. Victor Montes apresentou a minuta, destacando alguns 62 

trechos. No Art. 1º ficam aprovadas as regras eleitorais para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 63 

Piabanha e Sub-bacias Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto – Comitê Piabanha. Segundo ele, 64 
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anteriormente a resolução era aprovada apenas para um período especifico, e com a alteração, as 65 

regras valerão de uma maneira geral independente do período. O Art. 2º aborda que será instituída pelo 66 

Plenário do Comitê Piabanha uma Comissão Eleitoral paritária entre os segmentos em, no mínimo, 90 67 

(noventa) dias precedentes ao pleito eleitoral, mediante proposta do Diretório Colegiado, ou de no 68 

mínimo um terço do Plenário, sendo esta composta por 3 (três) membros, e respectivos suplentes, 69 

sendo: I.1 (um) representante do segmento do Poder Público; II. 1 (um) representante do segmento dos 70 

Usuários; III. 1 (um) representante do segmento da Sociedade Civil. Já o Art. 3º relata que haverá um 71 

Fórum Eleitoral, por segmento, para definição dos membros titulares e da hierarquização dos membros 72 

suplentes, no qual a entidade mais votada ocupará a primeira posição na lista de suplência e assim por 73 

diante conforme resultado da eleição. O primeiro suplente exercerá a titularidade de qualquer membro 74 

titular faltante do segmento. No caso de dois titulares faltantes, o segundo suplente assumirá a segunda 75 

vaga de titular e assim por diante. O parágrafo único versa que será dada preferência às entidades que 76 

sejam compostas por outras entidades da sociedade civil em relação às instituições a elas afiliadas. No 77 

entanto, no caso da importância de uma entidade na gestão de recursos hídricos, quando da eleição do 78 

segmento pode ser optado que essa entidade seja eleita titular e assim ficará vedada a eleição da 79 

entidade que congregue a entidade eleita. Ele também sugeriu, que o mesmo seja alterado ou retirado 80 

para evitar interpretações subjetivas. Erika Cortines ressaltou que uma análise mais criteriosa dos 81 

relatórios de atuação pode evitar a utilização desse parágrafo como argumento. Raimundo Lopes 82 

sugeriu que seja elaborando algum instrumento que possa auxiliar o trabalho da comissão eleitoral, 83 

descrevendo o seu papel, e também, que seja incluso um pequeno glossário que possa diferenciar 84 

determinados conceitos. Todos os membros presentes concordaram com a retirada do parágrafo único 85 

citado anteriormente. Victor Montes continuou a leitura da minuta. Cabe ao Plenário recém-86 

constituído, eleger entre os membros do Diretório Colegiado, o Presidente, e o Secretário Executivo. Os 87 

cargos de Presidente e de Secretário (a) Executivo (a) são conferidos às pessoas físicas representantes 88 

de instituições membros do Comitê Piabanha no momento da eleição. Caso a instituição membro opte 89 

por trocar seu representante e este ocupe os cargos citados neste parágrafo, o novo representante 90 

poderá permanecer no Diretório Colegiado, mas deverá ser feita nova eleição, pelo Plenário, para suprir, 91 

dentre os Diretores, a vaga do cargo ocupado pelo antigo representante. Segundo também o Art.9º, os 92 

cargos de Presidente e de Secretário Executivo só poderão ser reeleitos uma única vez 93 

consecutivamente, de acordo com o Regimento Interno do Comitê Piabanha. Ele também destacou no 94 

Art. 11º que para se habilitarem a participar do processo com direito a voto, as organizações civis 95 

interessadas deverão se inscrever mediante a apresentação de Ficha de Inscrição preenchida e 96 
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acompanhada da cópia de seus estatutos, devidamente registrados, e cópia da ata da eleição e posse 97 

da atual diretoria, de acordo com as datas e locais especificados do Edital dos Processos Eleitorais. 98 

Adicionalmente, as organizações não-governamentais deverão apresentar o histórico de atuação na 99 

área de atuação do Comitê, relativo aos últimos dois anos. Rafaela Facchetti sugeriu que nos critérios 100 

para a avaliação da comissão eleitoral sejam considerados os últimos quatro anos de atuação devido à 101 

pandemia. Ficou como encaminhamento incluir na Resolução sobre Regras Eleitorais atribuições da 102 

Comissão Eleitoral (atribuições, análise criteriosa de documentos, etc.), definições de "membro" e 103 

"representante", e incluir na pauta da próxima Reunião Plenária para aprovação. 4. Apresentação sobre 104 

as Capacitações realizadas em 2021 e definição de calendário/temas das próximas. Felipe Albert 105 

(AGEVAP/UD2) apresentou um resumo sobre as capacitações realizadas em 2021. Segundo ele, todo o 106 

cronograma traçado em 2021 foi cumprido. Sendo assim, ocorreram as seguintes palestras: 1. Janeiro 107 

– Aptidões das planícies de inundação na gestão de recursos hídricos; 2. Abril – Gestão das águas 108 

subterrâneas: Diagnóstico do uso dos recursos hídricos subterrâneos na RH-IV; 3. Junho – Cidades 109 

salvem seus rios; 4. Julho – Aspectos das águas subterrâneas na RH-IV; 5. Setembro – Análise Ambiental 110 

do Território Quilombola Boa Esperança – RJ. Victor Montes destacou que outras ações podem ser 111 

inclusas, como o treinamento do Portal Siga Web, a apresentação realizada pela Erika sobre a atuação 112 

do Comitê Piabanha, entre outros, todos postados no Youtube e divulgados nas redes sociais. Felipe 113 

Albert ressaltou que além das palestras, também foi realizado o V Seminário de Saneamento que gerou 114 

bastante visibilidade para as mídias sociais do Comitê. E apresentou também, o cronograma sugerido 115 

para 2022 e 2023. Os temas serão definidos nas reuniões posteriormente e a realização das palestras 116 

mantidas por bimestre. Erika Cortines sugeriu que seja realizado um seminário sobre o ProMananciais, 117 

referentes a Bacia de Vieira. 5. Informes: a. Repasses automáticos de recursos da cobrança. Victor 118 

Montes explicou que o INEA informou que os processos de repasses automáticos já estão sendo 119 

instruídos e a previsão era de que até novembro daria andamento. A AGEVAP encaminhou uma carta, 120 

questionando se seria necessário realizar alguma ação, mas até o momento não havia sido respondida.    121 

b. Resolução CERHI que dispõe sobre a conta reserva. Victor Montes informou que a resolução foi 122 

aprovada e publicada no Diário Oficial e sua operacionalização está sendo discutida. Já foi enviada uma 123 

carta do Comitê solicitando repasse para essa conta. Erika Cortines explicou que a resolução foi 124 

aprovada no intuito de não travar os repasses, mas ainda será discutida e possíveis alterações podem 125 

ocorrer. c. Levantamento de empresas/possíveis usuários na RH-IV. Victor Montes explicou que foi uma 126 

solicitação da CTIG, e a princípio contém apenas as empresas do primeiro distrito de Petrópolis. Luísa 127 

Cardoso complementou que foi solicitado a FIRJAN esse levantamento, mas ainda não houve retorno, 128 
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sendo assim, a busca foi realizada manualmente. Segunda ela, o intuito é distribuir as empresas por 129 

setor para posteriormente os contatos serem feitos, assim como o cruzamento de dados e mapeamento 130 

a partir dos cadastros no INEA. Erika Cortines perguntou se as empresas identificadas possuem outorga 131 

ou fazem parte apenas do cadastro geral. Luísa Cardoso respondeu que fazem parte do cadastro geral, 132 

presentes no primeiro distrito de Petrópolis. Raimundo Lopes sugeriu que seja solicitado à prefeitura a 133 

lista de alvarás para o funcionamento concedidos, pois abrange todas as empresas da região. d. 134 

Organização do Encontro de Pesquisadores. Erika Cortines informou que o encontro será realizado na 135 

próxima semana. Ela ressaltou que para os próximos anos, a organização do evento precisará ser revista 136 

para que a proposta não seja perdida. Raimundo Lopes sugeriu que após o evento seja feita uma 137 

avaliação para rever essas questões. e. Cotação novo site. Victor Montes explicou que a Resolução INEA 138 

nº 160 determina que é necessário ter um preço máximo de referência. Para conseguir esse preço é 139 

necessário enviar solicitação de preços aproximados para as empresas e aguardar o retorno das mesmas 140 

estipulando o valor, desta forma, se tira uma média e esse valor passa a ser a referência máxima de 141 

preço. As empresas não estão encaminhamento prévias de orçamento para que se possa realizar esse 142 

procedimento. Sendo assim, está sendo utilizado outro tipo de orçamento, através de uma planilha 143 

orçamentária, com base em fontes oficiais de referência. f. Cotação Projeto de Mobilização. Victor 144 

Montes explicou que assim como a cotação do novo site, as empresas não estão encaminhamento 145 

prévias de orçamento para que se possa realizar o preço máximo de referência exigido pela Resolução 146 

nº 160 do INEA. Sendo assim, está sendo utilizado outro tipo de orçamento, através de uma planilha 147 

orçamentária, com base em fontes oficiais de referência. g. ACT Câmara Municipal de Petrópolis. Victor 148 

Montes informou que o acordo já foi assinado e agora foi solicitado o agendamento de uma reunião 149 

para o início das tratativas, mas ainda não houve retorno. h. Edital contratação Especialista em Recursos 150 

Hídricos. Victor Montes informou que o edital está pronto e a carta da AGEVAP solicitando a autorização 151 

do INEA já foi encaminhada, agora está aguardando o recebimento. Após a devolutiva, o edital seguirá 152 

para dotação orçamentária e logo em seguida o mesmo será publicado. i. ACT Fiocruz. Luísa Cardoso 153 

informou que estava aguardando o retorno da Fiocruz, e foram criados os links para realizar os 154 

cadastrados, da responsável pelo projeto e dos representantes legais da AGEVAP para finalizar a 155 

assinatura. Será realizada também uma reunião, para o alinhamento sobre os próximos passos. j. 156 

Expedição pelo Rio Paraíba do Sul. Erika Cortines explicou que todos os Comitês afluentes do Rio Paraíba 157 

do Sul estão se reunindo para a realização de uma expedição da foz até a nascente do Rio. Segundo ela, 158 

um dos principais objetivos é mobilizar os atores para a recuperação das nascentes. Esse evento está 159 

sendo proposto para o dia 10 de março, e sua ideia é que o encontro do Comitê Piabanha seja realizado 160 
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no encontro dos Três Rios, na foz do Piabanha, podendo ser um ponto estratégico para a mobilizar o 161 

entorno. O evento ainda está sendo elaborado, e assim que obtiver mais informações repassará aos 162 

demais membros. k. Reunião com Grupo Temático do MP sobre gestão dos recursos hídricos da RH-IV. 163 

Erika Cortines informou que foi firmada uma parceria interessante e que as próximas reuniões realizadas 164 

sobre o tema esses agentes devem ser convidados para participar das discussões. Assuntos gerais. Foi 165 

questionado sobre o retorno ao trabalho presencial. Victor Montes informou aos membros presentes 166 

na reunião que será oficializada a volta presencial dos funcionários no dia 29 de novembro. Os membros 167 

destacaram que o prazo é muito curto, e que o retorno deve ser gradual, pois o trabalho em home office 168 

não está comprometendo as atividades. Foi solicitado encaminhar uma carta à AGEVAP, solicitando a 169 

flexibilização em relação ao retorno dos funcionários e estagiários da Unidade Descentralizada 2 da 170 

AGEVAP ao regime presencial de trabalho.   171 

Encaminhamentos: 1. Realizar as adequações nos mapas e Resoluções das Ucs: Incluir mapa geral 172 

demonstrando as divisões por UC; Incluir detalhamento apontado nas reuniões com as UCs e anexar 173 

como relatório de reunião na Resolução; Encaminhar para os gestores para contribuição; Incluir textos 174 

sobre as dinâmicas das unidades, considerandos específicos, etc.; Incluir critérios para que se mantenha 175 

a qualidade proposta; Incluir proposições do Comitê (como pontos de monitoramento, etc.); Incluir 176 

diretrizes legais específicas.  2. Incluir na Pauta da Reunião Plenária de Fevereiro de 2022 a aprovação 177 

da primeira Resolução sobre enquadramento em Ucs, que será a do Parque Natural Municipal 178 

Montanhas de Teresópolis, após solicitar e contemplar na Resolução o Plano de Manejo da Unidade e 179 

propostas de pontos de monitoramento. 3. Solicitar orçamento para monitoramento de rios do Parque 180 

Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. 4. Incluir na Resolução sobre Regras Eleitorais atribuições 181 

da Comissão Eleitoral (atribuições, análise criteriosa de documentos, etc.), definições de "membro" e 182 

"representante", e incluir na pauta da próxima Reunião Plenária para aprovação. 5. Incluir a realização 183 

de Seminário sobre o Promananciais, especificamente sobre a Microbacia do Rio Vieira, na lista de 184 

seminários para 2022. 6. Encaminhar Carta à AGEVAP solicitando flexibilização em relação ao retorno 185 

dos funcionários e estagiários da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP ao regime presencial de 186 

trabalho. 7. Incluir todos os estabelecimentos no levantamento de empresas e encaminhar e-mail às 187 

Secretarias de Fazendas das Prefeituras, solicitando o cadastro de alvarás de empresas do município 188 

para complementar o levantamento de possíveis usuários da RH-IV. 8. Divulgar a assinatura do ACT com 189 

a Câmara Municipal de Petrópolis. 190 

A Reunião foi encerrada às 12 horas e 55 minutos. Ata lavrada por Victor Montes Machado, 191 

Coordenador de Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 192 
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Petrópolis (RJ), 26 de novembro de 2021.   193 

   194 

Ata aprovada na 84ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 28 de janeiro de 2022, 195 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 196 
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                               Original Assinada                                                                                     Original Assinada 198 
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