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ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 20 (vinte) de maio de 2021, às 09h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de seis membros do Diretório Colegiado e seis 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). Pauta/Discussão:  1. Apresentação e discussões sobre o 5 

enquadramento de rios na RH-IV. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) deu início à reunião, destacando que a 6 

intenção é discutir sobre a questão do enquadramento, ou seja, como será feita a contratação para 7 

iniciar os trabalhos. Dessa forma, será feito um alinhamento inicial e, por isso a presença do Sr. Márcio 8 

de Araújo Silva (ANA), Raissa Guedes (AGEVAP), Tatiana Ferraz (AGEVAP) para auxiliar nesse ponto. Em 9 

seguida, será definida a lista de atividades prioritárias, nesse caso, estabelecer os TdRs prioritários para 10 

encaminhamento à AGEVAP e dar andamento às atividades. José Paulo Soares de Azevedo 11 

(COPPE/UFRJ) frisou sobre a questão de um novo padrão de contratação, assunto que já estava sendo 12 

discutido, a fim de contratações que especifiquem os requisitos que atendam às demandas do Comitê 13 

Piabanha. Tatiana esclareceu que foi realizado um estudo prévio a fim de trazer para a reunião alguns 14 

pontos principais do enquadramento e o que foi pensado para andamento das atividades, caso o Comitê 15 

aprove o que for apresentado. Ressaltou que ao final da apresentação será abordada a questão da 16 

parceria com a ANA para que a mesma auxilie na avaliação dos dados que o Comitê Piabanha já possui, 17 

em paralelo a contratação do profissional que ficará focado nessa atividade. Márcio reforçou que o 18 

trabalho será feito de forma integrada, por isso é importante que o comitê compartilhe os documentos 19 

e dados que já possuir. Márcio solicitou os documentos e informações sobre monitoramento e 20 

enquadramento que o Comitê citou que possui. Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis) 21 

questionou se o TdR elaborado para contratação de um especialista temporário para enquadramento é 22 

apenas para o período de dois anos ou pode ser renovado por mais dois anos. O outro questionamento 23 

diz respeito à contratação da empresa que estará auxiliando no enquadramento, nesse caso, se o 24 

CEIVAP estará contratando uma empresa para fazer toda a bacia, pois se essa for a intenção, o Comitê 25 

poderia fazer parte e elaborar o específico do Piabanha, aportando recurso. Destacou também sobre a 26 

possibilidade de fazer o contrato de uma empresa para os quatros CBHs afluentes, e assim, dividir os 27 

custos. Ressaltou que o pensamento é de enquadrar a calha principal do Piabanha e não um trecho 28 

apenas. José Paulo destacou que a intenção é boa, mas o enquadramento de um trecho pode fazer a 29 

diferença, por isso sugeriu que o Comitê concentre no trecho alto de Petrópolis que tem uma vazão 30 

muito baixa, focando na parte de saneamento e nas UCs. Erika esclareceu que poderia iniciar por 31 

aqueles trechos que já existem informações, e depois ir ampliando, e talvez, a ideia seria começar pela 32 
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calha do Piabanha. Em relação ao do CEIVAP, o comitê poderia solicitar apoio para os afluentes. Julieta 33 

Paiva (Werner F. Tecidos) disse que concorda em iniciar por trechos. Márcio destacou que as ideias 34 

estão bem alinhadas e sugeriu que para as próximas reuniões, além dele, a Coordenação de Qualidade 35 

da Água da ANA seja convidada, para discussão integrada sobre o enquadramento, quando o Comitê 36 

entender necessário. Tatiana destacou que vários pontos que estão sendo colocados, estão embutidos 37 

na apresentação, por isso sugeriu prosseguir para o início da apresentação e assim, ir sanando as 38 

dúvidas e colocações já feitas pelos membros do diretório colegiado. Raissa iniciou esclarecendo que 39 

foram colocados na apresentação alguns pontos do histórico das discussões, e também serão abordados 40 

aspectos conceituais do processo de enquadramento, assim como informações sobre o andamento do 41 

PIRH-PS. Dessa forma, começou pela contextualização do assunto, sendo: a contratação de empresa 42 

para monitoramento de rios com vistas ao enquadramento de corpos d’água na RH-IV; monitoramento 43 

dos rios em 2019 e em 2020 o monitoramento dos afluentes; definição por parte do Diretório de que o 44 

enquadramento é um dos itens prioritários no planejamento de atividades do Comitê para 2021; 45 

elaboração e aprovação do Plano de Bacia da RH-IV, contendo ação de enquadramento a se iniciar no 46 

ano 1 do horizonte de planejamento; o enquadramento está dividido em duas ações nos planos, sendo 47 

assim, de viabilizar estudos técnicos iniciais para construção da proposta de enquadramento; e elaborar 48 

proposta de enquadramento e respectivo programa de efetivação. Após esse momento inicial, 49 

ocorreram duas ações, mais recentemente, que foram: em reunião do Diretório com a Fernanda 50 

Scudino (Diretora da AGEVAP) foi solicitado dar andamento a essa demanda, solicitando verificar a 51 

possibilidade de contratação de um profissional temporário e em paralelo, foi dado início às discussões 52 

conceituais e de planejamento da demanda do Comitê junto à equipe técnica da AGEVAP. Partindo para 53 

os aspectos e processos do enquadramento, em primeiro lugar foram apresentadas as legislações 54 

encontradas no enquadramento, sendo elas: Lei nº 9.433/97; Lei nº 3.239/99; CONAMA 357; CONAMA 55 

396; CNRH nº 91/2008 e CNRH nº 141/2012. Em seguida, tratando sobre o conceito que diz, “o 56 

enquadramento de corpos de água corresponde ao estabelecimento de objetivos de qualidade a serem 57 

alcançados através de metas progressivas intermediárias e final de qualidade de água”, sendo que os 58 

objetivos de qualidade deverão ser viabilizados por um programa para efetivação do enquadramento 59 

que é um dos passos do processo de enquadramento. O importante destacado é que o enquadramento 60 

se aplica a qualquer corpo de água (reservatórios, lagos, estuários, águas costeiras, águas subterrâneas), 61 

não somente aos rios. O enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não necessariamente 62 

no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para atender às necessidades 63 

da comunidade e deve ser entendido como instrumento de planejamento: trabalha com a visão futura 64 
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da bacia e permite que se defina a tática a ser utilizada nesse caminho rumo à situação desejada. O 65 

enquadramento deve ser orientado por três olhares tais como: A constatação da realidade atual dos 66 

corpos hídricos o rio que temos; O conhecimento da visão da sociedade sobre o futuro que deseja para 67 

esses corpos hídricos o rio que queremos e a pactuação da situação possível de ser mantida ou 68 

alcançada, levando em conta os limites técnicos, sociais e econômicos para o alcance de metas de 69 

qualidade para determinado corpo hídrico, em um horizonte de tempo estabelecido o rio que podemos 70 

ter. Sendo assim, o enquadramento precisa ter, além dos três olhares, responder as seguintes perguntas 71 

durante a elaboração: Quais os usos dos recursos hídricos (atuais e futuros) pretendidos pela sociedade 72 

para o corpo d’água? Qual a condição de qualidade atual do corpo d’água (classe de enquadramento)? 73 

Qual a classe de enquadramento necessária para atender os usos pretendidos? Ela é diferente da classe 74 

atual? Quais os parâmetros de qualidade da água são prioritários para atender aos usos pretendidos? 75 

Quais as fontes de poluição que causam a alteração desses parâmetros? Quais as ações necessárias para 76 

reduzir a poluição a nível compatível com os usos pretendidos?  Quais os custos e o tempo necessário 77 

para implementação dessas ações? e quais as fontes de recursos? Algo importante no conceito do 78 

enquadramento é a questão da participação social, que é primordial. Nesse caso, há uma pergunta que 79 

precisa ser respondida: Quais os atores e as instituições envolvidas com as questões relacionadas com 80 

a qualidade da água na bacia e qual o seu respectivo papel, atribuição e área de atuação? A partir dessa 81 

pergunta, desenvolver as seguintes atividades: Identificação do arranjo legal e da articulação 82 

institucional; Identificação desses atores sociais e do seu grau de organização; e Elaboração do 83 

programa de participação do Comitê no processo de decisão e aprovação do enquadramento. Quanto 84 

ao processo é realizado com base na CNRH 91/2008 que estabelece os procedimentos gerais para o 85 

enquadramento dos corpos d’água superficiais e subterrâneos. A CNRH 91/2008 diz que a proposta de 86 

enquadramento deverá levar em consideração o Plano de Recursos Hídricos, e ter o seguinte conteúdo: 87 

diagnóstico, prognóstico, Propostas de metas relativas às alternativas de enquadramento e um 88 

programa para efetivação da meta escolhida. A elaboração da proposta deverá considerar ampla 89 

participação da comunidade da bacia hidrográfica, por meio da realização de consultas públicas, 90 

encontros técnicos, oficinas de trabalho e outros. O conteúdo que deve estar presente no diagnóstico 91 

é a caracterização geral da bacia hidrográfica e do uso e ocupação do solo, identificação e localização 92 

dos usos e interferências que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água, identificação, 93 

localização e quantificação das cargas das fontes de poluição pontuais e difusas atuais, disponibilidade, 94 

demanda e condições de qualidade das águas, potencialidade e qualidade natural das águas 95 

subterrâneas, mapeamento das áreas vulneráveis e suscetíveis a riscos, mapeamento das áreas 96 
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vulneráveis e suscetíveis a riscos, arcabouço legal e institucional, políticas, planos e programas locais e 97 

regionais existentes, caracterização socioeconômica e capacidade de investimento em ações de gestão 98 

de recursos hídricos. Passando para o prognóstico, deve ser realizada avaliação dos impactos sobre os 99 

recursos hídricos advindos da implementação dos planos e programas de desenvolvimento previstos 100 

com horizontes de curto, médio e longo prazos, e projeções dos seguintes itens:  potencialidade, 101 

disponibilidade e demanda de água, cargas poluidoras, condições de quantidade e qualidade dos corpos 102 

hídricos e usos pretensos de recursos hídricos superficiais e subterrâneos, considerando as 103 

características específicas de cada bacia. José Paulo destacou que muitas dessas atividades estão 104 

previstas no âmbito do Plano de Bacias, por isso, sugeriu que fosse verificado se o MOP está em sintonia 105 

com essa ideia, porque o que estiver sendo feito para o MOP, estará servindo para o enquadramento. 106 

Raissa destacou que tudo que tiver de informação pode ser utilizado, mas pode ser que muitas das 107 

informações precisem ser atualizadas. José Paulo ressaltou também que é uma oportunidade de que 108 

essas informações coletadas, migrem para o SIGA Piabanha. Prosseguindo com a apresentação, o 109 

próximo passo, depois de realizado o prognóstico, é a elaboração de propostas de metas relativas às 110 

alternativas de enquadramento. Então, a intenção é que seja elaborada de 2 a 3 propostas que serão 111 

apresentadas ao comitê, o qual terá o papel de escolher uma das propostas. A proposta de metas deverá 112 

ser elaborada com vistas ao alcance ou manutenção das classes de qualidade de água pretendidas em 113 

conformidade com os cenários de curto, médio e longo prazos, ou seja, metas progressivas. José Paulo 114 

sugeriu uma melhor interação entre os membros do comitê para uma melhor incorporação das 115 

contribuições de cada membro. Continuando, as metas deverão ser apresentadas em quadro 116 

comparativo das condições atuais e almejadas, contendo estimativa de custos para implementação das 117 

ações necessárias. O penúltimo passo desse processo, seria o programa para efetivação da proposta 118 

escolhida. Esse programa deve ser a expressão dos objetivos e metas articulados ao PBH, deve conter 119 

propostas de ações de gestão e seus prazos de execução, os planos de investimentos e os instrumentos 120 

de compromisso que compreendam: recomendações para os órgãos gestores de recursos hídricos e de 121 

meio ambiente; recomendações de ações educativas, preventivas e corretivas; recomendações aos 122 

agentes públicos e privados envolvidos; propostas a serem apresentadas aos poderes públicos federal, 123 

estadual e municipal para adequação dos respectivos planos, programas e projetos de desenvolvimento 124 

e dos planos de uso e ocupação do solo às metas estabelecidas e subsídios técnicos e recomendações 125 

para a atuação dos comitês de bacia hidrográfica. José Paulo destacou que é importante que essas 126 

rodadas de apresentação, aos entes públicos, sejam feitas ao longo do tempo, gradativamente, para 127 

que sejam incorporadas, até para ter uma melhor pactuação. Em seguida, foi apresentado o papel do 128 
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comitê nesse processo de enquadramento, sendo: acompanhar e supervisionar a elaboração do 129 

Enquadramento, em todas as suas fases; selecionar uma das propostas de enquadramento elaboradas 130 

e investimentos necessários para realização das ações de prevenção, controle e recuperação; aprovar 131 

o Programa de Efetivação do Enquadramento e encaminhar ao Conselho de Recursos Hídricos e avaliar 132 

continuamente o cumprimento das metas de qualidade da água. Outras determinações que a CNRH 133 

91/2008, também consideradas como relevantes foram: as propostas de alternativas de 134 

enquadramento deverão ser elaboradas pelas agências de água ou delegatárias em articulação com os 135 

órgãos gestores e encaminhadas aos comitês para discussão, aprovação e encaminhamento ao 136 

Conselho. José Paulo frisou que nesse momento é essencial o envolvimento dos membros do Comitê 137 

de todas as instâncias, não apenas restrito ao GT Plano, e explorar a interação com Universidades que 138 

tenham experiência no assunto. Nesse caso, a sugestão seria de realizar eventos de pesquisa, e/ou 139 

reuniões com os pesquisadores para troca de conhecimentos. Dando seguimento a exposição das outras 140 

determinações, a outorga deverá considerar o cumprimento das metas intermediárias e final 141 

estabelecidas no enquadramento; os órgãos e entidades responsáveis pela gestão de recursos hídricos 142 

do domínio da União e dos Estados deverão articular-se para que os enquadramentos dos respectivos 143 

corpos de água, em uma mesma bacia hidrográfica, sejam compatíveis entre si; e cabe aos órgãos 144 

gestores monitorar os corpos hídricos e controlar, fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas do 145 

enquadramento, bem como elaborar e encaminhar, a cada dois anos, relatório ao Comitê e ao Conselho 146 

identificando os corpos de água que não atingiram as metas estabelecidas e as respectivas causas pelas 147 

quais não foram alcançadas. José Paulo mencionou que o Sistema Estadual de Informações de Recursos 148 

Hídricos deve começar a ser utilizado, pois ele fornece informações relevantes ao Comitê. Para finalizar 149 

a apresentação sobre o processo do enquadramento, Raissa mostrou um fluxograma contendo todas 150 

as etapas já mencionadas anteriormente. Depois de concluída a exposição das etapas do processo, foi 151 

apresentado o enquadramento no PIRH-PS. Sabendo que o enquadramento é uma ação integrada no 152 

PIRH-PS com os Planos dos afluentes, sendo que a linha de enquadramento está dividida em duas 153 

etapas. A primeira etapa, chamada Técnico-propositiva, que está em andamento, vai do 1º ao 3º ano, 154 

estima-se que o primeiro ano ocorrerá em 2022. Inicialmente ocorrerá uma capacitação promovida pela 155 

ANA no segundo semestre de 2021, aspecto considerado como pontapé inicial, que será o evento de 156 

abertura desse processo de enquadramento, e em paralelo, a contratação de empresa para elaboração 157 

do documento técnico-propositivo. Este documento abarca as três primeiras etapas (diagnóstico, 158 

prognósticos e propostas iniciais de metas relativas às alternativas de enquadramento). Está sendo 159 

elaborado o TdR para essa etapa técnico-propositivo. A intenção é que essa etapa, técnico-propositivo, 160 
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seja feita para toda a bacia, incluindo os corpos hídricos estaduais, e será custeada pelo CEIVAP. Após 161 

essa etapa técnico-propositiva, a 2ª etapa, chamada de Político-institucional, ocorre do 4º ao 7º ano. 162 

Nesse momento, o comitê terá a liberdade para avançar, contratando ou não uma empresa. A etapa 163 

Político-institucional seria a contratação de empresa para elaboração dos seguintes itens: Proposta final 164 

de metas; e Programa de efetivação. E também, articulação institucional para deliberação e aprovação 165 

da proposta final e do programa de efetivação. Em suma, o enquadramento foi pensado no PIRH-PS e 166 

trazido para os Planos dos afluentes em duas etapas, técnico-propositiva, já em andamento, que será 167 

contratada pelo CEIVAP para toda a bacia e a segunda etapa, político-institucional, onde o comitê irá 168 

atuar de uma forma mais independente. A intenção é de que todos os comitês participem dessa 169 

primeira etapa. Os próximos passos da ação de enquadramento são os seguintes: contratação de 170 

Especialista em Recursos Hídricos – linhas instrumentos de gestão e monitoramento (definição do perfil 171 

profissional e definição de plano de trabalho para a contratação); envio das informações levantadas 172 

pelo Piabanha à equipe de Enquadramento da ANA; contratação de empresa para construção da 173 

proposta de enquadramento; e mobilização junto ao órgão gestor para participar das discussões. José 174 

Paulo sugeriu envolver os usuários da bacia, os quais forem identificados cruciais como, a Águas do 175 

Imperador. Tatiana, complementando em relação a contratação do profissional, destacou que, indo em 176 

direção a mesma linha que o comitê tem trazido, sobre a importância de ter uma pessoa focada nessa 177 

atividade de enquadramento, foi entendido que tentar a contratação do profissional com o perfil 178 

voltado para essa atividade e com disponibilidade de tempo para dar andamento, é essencial. Por isso, 179 

frisou que iniciada a elaboração do perfil e seria interessante reforçar na reunião, a fim de verificar se o 180 

perfil está de acordo. Também ressaltou que pelo fato de a atividade ser multidisciplinar, em algum 181 

momento, o profissional contratado não conseguirá dar seguimento à atividade sozinho, pois será 182 

preciso outras áreas de conhecimento. Por isso, se entende que em algum momento será necessário 183 

contratar uma empresa para dar andamento às atividades, junto ao comitê. Rafaela destacou que após 184 

a apresentação, ficou mais claro que é preciso fazer tanto o TdR para contratação do especialista quanto 185 

o para contratação da empresa, de forma simultânea, porque na verdade, o especialista irá, muito mais, 186 

acompanhar a empresa do que ele mesmo realizar os levantamentos, pois são muitas atividades para 187 

uma pessoa desempenhar. Julieta destacou que a apresentação foi ótima e solicitou o encaminhamento 188 

da mesma aos diretores do Comitê. Rafaela sugeriu antecipar essa capacitação promovida pela ANA, 189 

realizando uma, apenas com os membros do Comitê Piabanha, e em paralelo, verificar o roteiro do 190 

processo de enquadramento apresentado pela Raissa, construir o TdR da contratação da empresa, 191 

tendo em vista que o TdR para contratação do especialista já está em andamento. Raimundo Lopes 192 



 

7 
 

(Pref. Teresópolis) destacou que a apresentação foi excelente e esclarecedora, mas é preciso pôr em 193 

prática. Frisou também que o enquadramento para os trechos que estão em unidade de conservação 194 

de proteção integral, assunto que já se fala há anos e ainda não foi realizado, poderia ser resolvido, em 195 

sua visão, com a elaboração de uma Resolução do Comitê Piabanha. Rafaela apoiou o posicionamento 196 

do Raimundo em relação a elaboração da Resolução, por inclusive, possibilitar ao comitê investir os 70% 197 

de saneamento, nessas áreas. José Paulo reforçou que a Resolução de fato é importante e sugeriu 198 

resgatar a que foi elaborada pelo Guandu, adaptando-a para o Piabanha. Diante disso, solicitou que 199 

para a próxima reunião do diretório colegiado já se tenha essa adaptação e que a mesma seja 200 

apresentada para que os diretores possam aprovar. Ressaltou que em relação a apresentação, colocaria 201 

em uma ordem do próprio comitê, fazendo uma versão mais executiva de quais são os passos e o papel 202 

de cada um. Tatiana esclarecendo os encaminhamentos identificados, destacou que com relação a 203 

seguir com a atividade do enquadramento, ficou entendido de que é preciso partir de imediato com a 204 

contratação do profissional e reforçou se o perfil elaborado e enviado para análise, estava de acordo e 205 

aprovado pelos membros. Ainda alinhando os encaminhamentos, foi questionado se o Comitê Piabanha 206 

faria a contratação da empresa para a 1ª etapa do processo de enquadramento, juntamente com a 207 

contratação que já está prevista pelo CEIVAP para a etapa Técnico-propositiva. Os membros afirmaram 208 

que essa contratação deve ser ocorrer simultaneamente, a fim de complementar a realizada pelo 209 

CEIVAP. Raissa esclareceu que a primeira etapa do processo, já seria custeada pelo CEIVAP para toda a 210 

bacia, por isso destacou que poderia ser mais interessante, em termos técnicos e financeiros, aproveitar 211 

a contratação do CEIVAP que resultará em uma proposta inicial de enquadramento para toda a bacia e 212 

o comité irá decidir se a proposta será aceita ou não e após isso, passa para a articulação institucional. 213 

Com isso, o recurso do Piabanha poderia ser reservado para a etapa Político-institucional que 214 

provavelmente precisará de uma contratação, tendo em vista que é uma etapa onde os comitês terão 215 

maior independência. José Paulo esclareceu que a ideia é de iniciar antes dos demais para avançar na 216 

implementação. Portanto, é preciso a contratação de uma empresa para fazer uma proposição com 217 

maior detalhamento no Piabanha, e assim, antes do demais, ter a transição para começar, por exemplo, 218 

a parte das áreas de conservação. Raimundo destacou que entende a contratação do profissional, 219 

devido a carência pela saída de um dos especialistas em recursos hídricos, por isso justifica-se a 220 

contratação, nesse contexto, e uma das ações que esse profissional desempenhará, está ligada ao 221 

enquadramento. Por isso, no seu entendimento, a contratação não é específica para a questão do 222 

enquadramento apenas. Sobre o processo do enquadramento, ele sugeriu que o comitê siga o roteiro 223 

apresentado durante a reunião. A questão seria, contratar o profissional para suprir as demandas e 224 
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realizar a Resolução do enquadramento nas Unidades de Conservação, que deve ser o ponto de partida. 225 

Erika também reforçou que primeiro deve ser feita a contratação do profissional, e, se está previsto que 226 

o CEIVAP irá iniciar o trabalho com a empresa contratada, conforme destacado pela Raissa, no início do 227 

ano de 2022 e o comitê está pensando na contratação para este ano (2021), é provável que o trabalho 228 

comece em paralelo com o do CEIVAP. Então, destacou que entende que deve ser evitada uma 229 

redundância de contratações. Por isso, sugeriu amadurecer a ideia para saber melhor o que essa 230 

empresa vai fazer para o comitê ou para o CEIVAP como um todo e avançar com a contratação do 231 

temporário. Julieta ressaltou que a contratação do temporário tem um perfil diferente do perfil de um 232 

especialista em recursos hídricos, voltado para substituir o cargo do Luan, sendo assim, a contratação 233 

do temporário é para um objetivo específico. Outra questão destacada é que a contratação da empresa 234 

não será conflitante com o do CEIVAP, porque a intenção é de ter mais dados e ter mais informações 235 

para as próximas etapas do processo de enquadramento. Luísa seguiu para apresentação do perfil do 236 

profissional, que havia sido disponibilizado aos membros. Inicialmente, foi destacado que o solicitado 237 

foi de, verificar a possibilidade de contratar um profissional temporário, especificamente para conduzir 238 

as atividades de enquadramento e também, que esse profissional daria um suporte na parte do 239 

monitoramento. Diante disso, foram apresentadas as qualificações e atribuições do cargo. José Paulo 240 

disse que na parte da qualificação exigida, deveriam ser acrescentados as formações de engenharia civil 241 

e ambiental, não só área de biologia. Tatiana esclareceu que quanto à questão da formação específica, 242 

foi recebida uma orientação interna da AGEVAP de que não poderia considerar engenharia dentre as 243 

formações, mas não há mais informações sobre o motivo. Todavia, ressaltou que a Fernanda Scudino 244 

(Diretora da AGEVAP) disse que faria uma conversa preliminar com os comitês sobre o esclarecimento 245 

da questão da impossibilidade de incluir a formação em engenharia. Prosseguindo com a apresentação, 246 

Luísa destacou as atribuições do cargo, a questão do processo seletivo, sobre a Comissão de Avaliação 247 

que fará a análise dos currículos e a tabela das titulações com as respetivas pontuações atribuídas. José 248 

Paulo mencionou que o documento está muito bem feito, apenas reforçou que a pontuação do 249 

doutorado não poderia ser cumulativa com a do mestrado. Erika sugeriu que na parte de mestrado e 250 

doutorado, fosse acrescentado o trecho que está na parte de graduação “áreas afins”. Os membros 251 

destacaram que questão das formações impacta diretamente no que foi solicitado pelo Comitê. 252 

Solicitaram incluir na qualificação, as formações de engenharia, pois consideram uma profissão 253 

indispensável ao cargo e solicitaram as explicações sobre esse assunto abordado. Dessa forma, foi 254 

aprovado o perfil e atribuições do profissional temporário, para atuar com enquadramento dos corpos 255 

hídricos e monitoramento, com a ressalva de que é necessário incluir "Engenharias" como uma das 256 
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formações, tendo sido solicitado esclarecimentos. Os membros solicitaram o agendamento de uma 257 

reunião com os outros comitês e a Fernanda Scudino para esclarecimento sobre a impossibilidade de 258 

inserir a engenharia nas qualificações exigidas. Erika sugeriu verificar se seria possível a participação da 259 

Fernanda Scudino na reunião do Fórum Fluminense que ocorrerá na próxima semana, a fim de 260 

aproveitar a presença dos outros comitês. 2. Definição de atividades e contratações prioritárias do 261 

Comitê Piabanha. Sobre este item, Erika sugeriu aos membros marcar outra reunião ou deixar o assunto 262 

para a reunião do dia 28. Victor propôs aproveitar a reunião do 28 e focar na questão das demandas, 263 

devido à urgência do assunto, incluindo na pauta outros assuntos que devem ser abordados. Os 264 

membros concordaram. Erika propôs a criação de um documento único para que, até o dia da reunião, 265 

os diretores fossem adicionando as demandas do Piabanha, a fim de otimizar o tempo, e na reunião 266 

apenas alinhar os pontos, porque na verdade, o planejamento se baseia em listar os TdRs que o Comitê 267 

necessita com mais urgência. Victor esclareceu que o comitê já possui o início do planejamento com, as 268 

ações que estão em andamento, as que são contínuas, sejam elas próprias do Piabanha ou em parceria, 269 

e já estão aprovadas e com recurso reservado. Mas outras ações surgiram, por isso a ideia seria, validar 270 

essa primeira lista de ações em andamento e também definir quais as atividades e contratações 271 

prioritárias do Comitê, a partir de uma lista elaborada durante a reunião ou até preparada antes e 272 

validada em reunião com o intuito de formalizar para execução da AGEVAP. Diante disso, os membros 273 

solicitaram a lista de ações em andamento e contínuas aprovadas no planejamento, antes da próxima 274 

reunião, para que o Diretório complemente com as demais atividades e contratações prioritárias do 275 

Comitê Piabanha, para aprovação em reunião e formalização em Carta para execução da AGEVAP. 276 

Encaminhamentos:  1. Encaminhar, a pedido do Especialista da ANA, Márcio de Araújo, os documentos 277 

e informações sobre monitoramento e enquadramento que o Comitê citou que possui. 2. Foi sugerido 278 

que seja convidada a Coordenação de Qualidade da Água da ANA, assim como o Especialista Márcio de 279 

Araújo, para discussão integrada sobre o enquadramento, quando o Comitê entender necessário. 3. 280 

Encaminhar a apresentação sobre enquadramento realizada na reunião ao Diretório Colegiado. 4. 281 

Resgatar informações sobre enquadramento dos corpos hídricos no Guandu e verificar a retomada das 282 

discussões sobre enquadrar trechos em Unidades de Conservação de Proteção Integral, para 283 

apresentação ao Diretório. 5. Foi aprovado o perfil e atribuições do profissional temporário para atuar 284 

com enquadramento dos corpos hídricos e monitoramento, com a ressalva de que é necessário incluir 285 

"Engenharias" como uma das formações, tendo sido solicitado esclarecimentos. 6. Encaminhar a lista de 286 

ações em andamento e contínuas aprovadas no planejamento, antes da próxima reunião, para que o 287 
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Diretório complemente com as demais atividades e contratações prioritárias do Comitê Piabanha, para 288 

aprovação em reunião e formalização em Carta para execução da AGEVAP. 289 

A Reunião foi encerrada às 12 horas e 15 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 290 

Coordenador de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha - AGEVAP- UD2. 291 

Petrópolis (RJ), 20 de maio de 2021.     292 

Ata aprovada na 81ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 30 de julho de 2021, 293 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 294 

                               Original Assinada                                                                                     Original Assinada 295 
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