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ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2021, às 10h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

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

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

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

Pauta/Discussão:  1. Aprovação da ata da 78ª Reunião do Diretório Colegiado. A aprovação da ata foi 6 

adiada para a próxima reunião do Diretório Colegiado. 2. Continuação da discussão sobre o 7 

planejamento de ações do Comitê Piabanha: Erika Cortines (UFRRJ/ITR) iniciou apresentando os 8 

encaminhamentos da primeira reunião de planejamento, sendo esses: Avançar no enquadramento do 9 

Piabanha e enquadramento dos afluentes; ampliar o monitoramento de rios; detalhamento das ações 10 

propostas; contratação de uma empresa para produção de Termos de Referência; destinar somente R$ 11 

2 mi para o PROTRATAR 2021. José Paulo (COPPE/UFRJ) comentou sobre a necessidade de reformular 12 

o edital de pesquisa para que esse tenha foco em demandas e temas prioritários. Disse que os projetos 13 

de saneamento devem ser implantados em áreas especificas e não concessionadas. E, que a educação 14 

ambiental deve compor as ações complementares do Comitê, através de projetos pilotos e com 15 

atividades integradas. Erika comentou que o objetivo é direcionar os recursos de acordo com as ações 16 

propostas, e que ampliações ou reduções de recursos por subprograma podem ser realizadas. E, 17 

concordou que as ações de educação ambiental devem estar atreladas a áreas onde o comitê já esteja 18 

investindo e atuando. Rafaela Facchetti (Trans. Única) disse que o valor do recurso pode ser definido de 19 

acordo com a necessidade, comentou sobre o projeto Esse Rio é Meu que pode ser replicado pelo 20 

Comitê e, sobre a possibilidade da realização da oficina de planejamento estratégico para definição das 21 

linhas de ações a serem implantadas para cumprimento da meta de desembolso. E, sugeriu que o valor 22 

de R$ 4 milhões de reais do PROTRATAR seja reduzido para R$ 2 milhões de reais. Tatiana Ferraz 23 

(AGEVAP) apresentou um breve resumo da discussão iniciada na reunião anterior sobre planejamento 24 

de ações. Disse que foi elaborado um documento com contribuições da equipe, sendo observados 25 

diversos pontos a serem atingidos para um planejamento efetivo. Incluindo metas de desembolso via 26 

Contrato de Gestão e acumuladas que somam cerca de R$ 2 milhões e 700 mil reais. Disse ainda que 27 

algumas ações do PAP não foram contempladas devido as suas complexidades de execução, tempo de 28 

implantação e retorno. Destacou que o planejamento deve ser feito com base em ações possíveis de 29 

serem executadas gerando retorno e alcançando as expectativas do comitê nesse período. Reforçou 30 

que é uma proposta e, que a área de esgotamento sanitário é a que possui mais recurso alocado devido 31 

as exigências legais. Rafaela questionou se o processo de contratação da empresa de consultoria para 32 
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elaboração dos TDR’-s foi iniciado e, se a AGEVAP possui algum modelo para consulta. Tatiana 33 

respondeu que para iniciar a contratação de uma empresa para elaboração dos TDR’-s, é necessário que 34 

o Comitê defina quais são os termos e seus conteúdos a serem contratados, citou que em reunião 35 

anterior, havia sido definido que o CBH se reuniria internamente para definir suas prioridades em 36 

relação aos TDR’-s. Respondeu que existem apenas modelos de TDR’-s específicos de contratação de 37 

empresas para execução de ações e, não de elaboração de TDR’-s conforme a necessidade do Comitê. 38 

José Paulo disse da necessidade de um TDR sobre pesquisa, sendo um ótimo investimento para o comitê 39 

através da contratação de instituições e universidades para realização de ações e projetos. Julieta 40 

sugeriu que sejam definidos locais ou áreas prioritárias para que diferentes ações possam ser 41 

executadas conjuntamente. Erika concordou com sugestão de definição de uma área como projeto 42 

piloto concentrando diferentes ações, pois essa pode apresentar resultados mais expressivos. Rafaela 43 

sugeriu que sejam elencadas áreas prioritárias como Alto Caxambu, nascente do Caxambu, Quilombo, 44 

Granja Guarani e outras para receber ações simultâneas do comitê e/ou integradas com a AGEVAP ou 45 

demais instituições. Erika comentou que solicitou que todos os diretores e coordenadores das CT’-s e 46 

GT’-s sejam convidados para a reunião extraordinária da CT Mananciais que discutirá a escolha da área 47 

a ser priorizada para investimentos do PRISMA, pois a participação de todos é fundamental. Karina 48 

Wilberg (APEA) comentou que é importante o comitê investir em áreas não concessionadas e, que as 49 

concessionárias devem ser consultadas para saber quais são os investimentos previstos nas RH-IV, para 50 

promover conversas e, possíveis parcerias ou investimentos em áreas em que essas não atuem. José 51 

Paulo sugeriu o levantamento de informações junto as concessionárias, e também consultas aos atores 52 

locais e instituições como EMATER e COGENS. Rafaela comentou que é importante que o Comitê, se 53 

preocupe com o Caxambu, porque é o principal manancial de abastecimento de Petrópolis e para o 54 

projeto de enquadramento é fundamental que a Águas do Imperador participe do processo. disse que 55 

devido às restrições da pandemia da COVID-19, a reunião com a Águas do Imperador foi adiada, porém, 56 

que é necessário o comitê se reunir para elencar dúvidas e assuntos como os resultados de 57 

monitoramento e agendar uma nova data de reunião. Erika retomou a discussão sobre o planejamento, 58 

destacou a redução do valor para o programa PROTRATAR de R$ 4 milhões de reais para R$ 2 milhões 59 

e, que caso o município possua os requisitos e interesse o Comitê, pode aportar uma contrapartida. E, 60 

que o recurso de R$ 2 milhões retirados do PROTRATAR pode ser realocado em outro subprograma 61 

desde que seja consenso dos membros que investimento prioritário é em esgotamento. Salientou a 62 

manutenção do monitoramento com valor alocado de R$120 mil reais. Karina perguntou se haverá uma 63 

apresentação com os resultados finais de monitoramento. Erika respondeu que será realizada na 64 
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próxima reunião plenária ordinária. Julieta comentou que os relatórios com os resultados do 65 

monitoramento foram encaminhados para todos os membros e, que solicitou que os dados sejam 66 

disponibilizados e apresentados de forma simplificada a todos. Luan disse que conforme a solicitação 67 

serão apresentados dados do monitoramento e do Plano de Bacia. Julieta perguntou se as coletas dos 68 

dados dos rios afluentes, já estão sendo realizadas, se possuem empresa responsável e relatórios 69 

prontos, caso tenha é importante informar isso na próxima plenária. Erika disse é preciso elencar quais 70 

as prioridades de desembolso e, depois dentro de cada prioridade dessa, realizar essas ações e 71 

identificar quais são os entraves. José Paulo citou que a questão do monitoramento tem uma série de 72 

itens a serem considerados, como a implantação de calhas parshall para regiões não muito caudalosas 73 

isso serve para pequenas bacias para medição de vazão e réguas de medição. Luan disse que a empresa 74 

responsável pelo SIGA realizou em dezembro de 2020, o processo de homologação do sistema e, em 75 

breve será lançado o sistema aberto. Sobre os dados citados por José Paulo, disse que as inclusões e 76 

exclusões solicitadas serão resgatadas, mas que posteriormente o sistema pode ser modificado. Julieta 77 

perguntou sobre os relatórios das microbacias. Luan respondeu que a entrega está prevista para março 78 

de 2021. Erika questionou se é necessário a ampliação de recursos para monitoramento para aquisição 79 

e instalação das réguas de medição ou demais equipamentos. José Paulo respondeu que sim, mas que 80 

pode levantar os dados sobre os preços dos equipamentos junto a equipe da CPRM.  Erika destacou que 81 

é importante a inclusão desse item no planejamento, pois é um investimento de longo prazo. José Paulo 82 

disse que é necessário ainda que parceiras sejam criadas, para execução de treinamentos para uso dos 83 

equipamentos que venham a ser adquiridos. Erika disse que o total disponível para o desenvolvimento 84 

e manutenção de sistemas e equipamentos de monitoramento é no valor de R$ 410 mil reais, disse que 85 

o item pode ser colocado como prioridade se todos concordassem, para ampliar o monitoramento e a 86 

questão do enquadramento em si. Julieta perguntou se iniciar por pontos já existentes não seria melhor, 87 

e à medida que os resultados se apresentem, inicia-se o processo de análise das lacunas de dados. Erika 88 

disse que seria interessante investir em pontos onde será feito o enquadramento para que o 89 

monitoramento seja executado a médio e longo prazos. Karina concordou sobre o monitoramento ser 90 

realizados nas áreas do enquadramento. José Paulo comentou para que o Piabanha não elabore muitos 91 

TDR’-s, porque demanda muito tempo dos especialistas, o que pode resultar em atrasos ou uso do 92 

tempo útil desses para outras demandas. Alinhou junto aos diretores os encaminhamentos da reunião 93 

sendo esses: a adequação da proposta de priorização apresentada, investindo apenas R$ 2 milhões de 94 

reais no PROTRATAR para ações de contrapartida, o restante do recurso e sua alocação será discutido 95 

para outras ações ou anos seguintes; sobre o monitoramento anteriormente estavam previstas apenas 96 
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o acompanhamento das ações em execução para extensão junto os equipamentos e parcerias citadas 97 

pelo José Paulo; outro item é a destinação de recurso total ou parcial da área de mananciais para áreas 98 

de proteção permanente  item 3.1.1. Luan respondeu que o comitê já teve estagiários em linhas 99 

específicas como geoprocessamento, em que esse foi responsável pela demanda do Atlas do Comitê, 100 

ou seja, um projeto específico. A composição e quantidade atual de estagiários atende bem as 101 

demandas. Sugeriu que sejam contratados estagiários específicos apenas quando a demanda para que 102 

esse possa atender, esteja definida. E, ainda estagiários de especificas podem demandar equipamentos 103 

que o escritório não possui, como o computador de geoprocessamento. Erika sugeriu a ampliação de 104 

recursos para contratação de estagiários. Tatiana sugeriu que as contratações sejam feitas após o início 105 

das ações. Karina disse que a contratação de estagiários precisa ser objetiva e com um foco.  Luan disse 106 

que Victor orienta para que a contratação de estagiários, tenham por objetivo manter os contratados 107 

por tempo superior a um ano, para que o treinamento seja efetivo e não se tenha uma alta rotatividade 108 

e, para que também os especialistas possam acompanhar as demandas. E, que os estagiários tendem a 109 

agregar, mas existem demandas que só podem ser executadas pelos especialistas. Julieta disse que deve 110 

haver a ampliação do orçamento dos estagiários. Rafaela comentou que o edital de pesquisa também 111 

deve ser priorizado e, com foco em alunos de mestrado e doutorado. Erika agradeceu a participação de 112 

todos e encerrou a reunião. 113 

Encaminhamentos:  1. Adiar a aprovação da ata da 78ª RO DC para a próxima reunião; 2. Levantar os 114 

TdR’s já produzidos pela AGEVAP e enviar aos coordenadores e diretores; 3. Encaminhar material 115 

encaminhado pela empresa Água e Solo a todos os diretores e coordenadores; 4. Agendar reunião com 116 

a Assessoria Jurídica da AGEVAP com o DC; 5. Alterações na planilha de ações de 2021: Incluir: Aquisição 117 

e instalação de equipamentos para ampliação de monitoramento de rios; viabilização de outras ações 118 

na área de saneamento; aumentar o valor destinado à contratação de estagiários; compra de 119 

equipamentos (computadores) e avanços no enquadramento; 6. Redução da proposta de contrapartida 120 

para o PROTRATAR IV de R$ 4.000.000,00 para R$ 2.000.000,00. 121 

A Reunião foi encerrada às 13 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 122 

Coordenador de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha - AGEVAP- UD2. 123 

Petrópolis (RJ), 19 de fevereiro de 2021.     124 

Ata aprovada na 80ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 28 de maio de 2021, 125 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 126 

                               127 
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                                Original Assinada                                                                                     Original Assinada 128 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 129 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 130 

 131 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: UFRRJ/ ITR (Erika Cortines), Werner F. Tecidos 132 

(Julieta Laudelina de Paiva), Pref. de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Transportes Única 133 

Petrópolis (Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo). 134 

Membros do Comitê: APEA (Claudia Karina Wilberg), APEDEMA (Markus Budzynkz). Convidados: Tatiana 135 

Ferraz (AGEVAP), Luan Bento Ferreira (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Beatriz 136 

Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2). 137 


