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ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 9 1 

(nove) de julho de 2021, às 10h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com 2 

a presença de seis membros do Diretório Colegiado, dois membros do Comitê Piabanha e três convidados 3 

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

do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão:  1. Discussão sobre posicionamento oficial do 5 

Comitê Piabanha com relação às intervenções nos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) 6 

iniciou a reunião apresentando a pauta e questiona se algum membro deseja acrescentar algum tópico a reunião. 7 

Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ) solicitou informar sobre o processo eleitoral do CEIVAP, pois faz parte da 8 

comissão eleitoral como membro da Sociedade Civil. Erika Cortines falou que em relação ao primeiro item da 9 

pauta a ser abordado, seria importante um posicionamento do Comitê para a sociedade e quais serão os próximos 10 

pontos a serem abordados para se avançar nas discussões sobre o que ainda pode ser feito. Ressaltou que já foi 11 

encaminhado um e-mail para o INEA, solicitando o agendamento de uma nova reunião, para tratar sobre as obras 12 

nos rios de Teresópolis e Parques Fluviais, porém, ainda não obtiveram retorno. Desta forma, o intuito da 13 

discussão é entender como esse posicionamento pode ser feito pois, existem outros aspectos que podem ser 14 

acompanhados, como por exemplo, o que será feito posteriormente com o canteiro de obras, alterações nas 15 

áreas de APP’s dos rios. Sendo assim, falou que é necessário acompanhar esse processo, mesmo que as áreas 16 

sejam de uso particular, para a elaboração de estratégias que visem identificar as consequências do mesmo. José 17 

Paulo (COPPE/UFRJ) ressaltou a importância da parte de comunicação do Comitê com a sociedade, não só 18 

perante ao órgão gestor, para que não se perca a missão de intermediar e solucionar os conflitos em primeira 19 

instância. Julieta Paiva (Werner F. Tecidos) questionou sobre o contato com as pessoas que comentaram sobre 20 

os projetos, se há alguma proposta, por se tratar de áreas particulares, para reflorestamento, quais são os seus 21 

pensamentos, intenções e o que desejam que seja feito pelo Comitê. Destacou que o Comitê não possui 22 

condições de atuar em curso do rio não está sendo alterado. Claudia Karina Wilberg (APEA) falou que as pessoas 23 

não desejam a construção de ciclovias na APP, pois perderiam de uma certa forma a sua privacidade e o seu uso 24 

de terreno. Falou que os desejos das pessoas são mais transparência, publicidade, licença social, participação e 25 

entender o que está ocorrendo, para que não aconteça um movimento de terra sem o seu consentimento. Victor 26 

Montes (AGEVAP/UD2) falou que foi enviada, a pedido do Comitê, solicitação de apresentação e as cópias dos 27 

projetos. Claudia Karina falou que o projeto que é o mesmo de 2013, e que não foi adequado em 2021, e pelo o 28 

que observou do mesmo, não é o que está sendo executado. Falou que deve haver um controle do que está 29 

sendo feito, diante do projeto apresentado, e também, um posicionamento do Comitê de concordância ou não 30 

com a obra que está sendo executada e o que se entende como recomendações. Erika Cortines falou que as 31 

alterações em determinados trechos do rio haviam sido demonstradas e variam de acordo com a geomorfologia 32 

do mesmo e que os recursos investidos não são apenas para as obras. Claudia Karina falou que foi apresentado 33 

que as calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão teriam determinadas larguras de forma padrão, e não 34 

foram discriminadas. Erika Cortines falou que na apresentação foi demonstrando que cada seção teria uma 35 
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conformação. Rafaela Facchetti falou que a necessidade de abrir a calha é decorrente do tempo de retorno 36 

utilizado em projeto. Sendo assim, o somatório da abertura da calha para uma chuva de 10 anos, mais as margens 37 

não ocupadas para 25, é uma necessidade. Dessa forma, todo o movimento de terra que vem ocorrendo em 38 

ambas as margens seria para adequação do projeto. Segundo ela, as margens não são no mesmo nível 39 

naturalmente, portanto, há alterações entre uma e outra. Julieta Paiva questionou como seria realizada a 40 

divulgação do posicionamento do Comitê Victor Montes sugeriu a convocação de uma reunião do Diretório, com 41 

a população do local, para que todas as reivindicações possam ser levantadas e analisadas, e posteriormente, 42 

repassadas ao órgão responsável por meio dessa articulação. Claudia Karina falou que é preciso entender o 43 

pensamento da população com relação ao projeto, pois não foram ouvidos. Raimundo Lopes (Pref. De 44 

Teresópolis) falou que os questionamentos devem ser feitos à Prefeitura de Petrópolis e especificamente à 45 

Secretária de Meio Ambiente, que se caracteriza como a instância competente para acompanhar e fiscalizar essas 46 

atividades relativas ao licenciamento e o seu processo. Falou que, de acordo com a Lei Complementar nº 47 

140/2011, qualquer uma das três instâncias de governo pode iniciar esse processo, e intervir no mesmo, exceto, 48 

a instância responsável pela a abertura. Sendo assim, o Comitê poderia verificar o estágio do licenciamento e 49 

realizar as devidas cobranças. Sobre os questionamentos técnicos, devem ser realizados por um especialista 50 

técnico para que as contestações possam ser feitas, mas, ao seu ver o acompanhamento do projeto como já foi 51 

sugerido seria suficiente. Erika Cortines solicitou que seja solicitado ao INEA o acesso completo ao projeto, para 52 

que as dúvidas possam ser sanadas. Laíze Rafaelle (Pref. de Sapucaia) ressaltou que a obra não deve estar 53 

acontecendo sem a licença, porém, é necessário verificar se a licença estar em vigor. Segundo ela, de acordo com 54 

a Lei uma licença só possui validade por 10 anos, e após esse período não pode ser renovada, sendo preciso 55 

expedir uma nova licença. Nesse sentido, o munícipio só pode notificar de forma não vinculante, já que não possui 56 

a licença e se trata de uma intervenção complexa, sendo necessário estudar o processo. Rafaela Facchetti, 57 

complementa que para o repasse das verbas e financiamento dos recursos por parte do Ministério e da Caixa 58 

Econômica é preciso ter licenciamento e toda a documentação solicitada. Erika Cortines propôs que seja emitida 59 

uma posição e na mesma conste que o Comitê está solicitando a documentação com as informações completas 60 

sobre o projeto e está recolhendo os questionamentos da sociedade para possíveis esclarecimentos. Julieta Paiva 61 

sugeriu que seja solicitada apenas a licença, pois já possui as condicionantes que permite visualizar se a obra está 62 

acontecendo dentro do que foi licenciado ou não. Laíze Rafaelle falou que possuindo a licença é possível ter 63 

acesso ao processo. Raimundo Lopes reforçou que o processo de licenciamento possui três fases: 1. Licença 64 

Prévia (LP); 2. Licença de Instalação (LI); 3. Licença de Operação (LO) – sendo necessário identificar qual será 65 

solicitada, pois cada uma possui um período específico de validade que pode ser renovado. Luísa Cardoso 66 

(AGEVAP/UD2) ressaltou que é preciso diferenciar o momento que ocorrerá o posicionamento sobre questões 67 

específicas e a solicitação de informações. Segundo ela, para contrapor demanda-se um trabalho maior, pois não 68 

seria adequado emitir um posicionamento com informações genéricas, sem um embasamento técnico. 69 

Demonstrou a sua concordância com as sugestões de reunir e recolher as demandas da sociedade, que já 70 
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visualizaram ou possuem conhecimento sobre o local, a fins de agregar embasamento aos questionamentos que 71 

serão feitos ao órgão responsável, realizando os registros através de atas, fotos, etc. 2. Resolução de Pactuação 72 

do PIRH-PS e Planos Afluentes. Erika Cortines falou que o tópico a ser discutido foi direcionado para o Diretório. 73 

Julieta Paiva falou que realizou a leitura e está tudo dentro do que havia sido conversado e pactuado. Erija falou 74 

que a resolução versa sobre a formalização da pactuação entre os Órgãos Gestores Federal e Estaduais com 75 

atuação na Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul e os Comitês: CEIVAP; Médio Paraíba do Sul; Piabanha; Rio 76 

Dois Rios; Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana; Preto e Paraibuna, COMPE; CBH-PS e GUANDU para a participação 77 

de todos esses entes na efetivação das ações integradas, que terão início a curto prazo do horizonte de 78 

planejamento dos planos. Julieta Paiva comentou sobre o considerando que cita José Carlos Lemgruber Porto e 79 

Paulo de Souza Leite que atuaram arduamente em prol dos recursos hídricos e perderam suas vidas em 80 

decorrência da pandemia mundial do COVID-19, como tantos outros em nosso país. José Paulo, sugere 81 

acrescentar a menção ao Sérgio Bertoche, por suas contribuições enquanto Diretor e Secretário-Executivo do 82 

Comitê Piabanha, mesmo que seu falecimento não tem ocorrido por conta do cenário pandêmico. Victor Montes 83 

complementou que Sérgio Bertoche foi diretor durante 2 anos e depois Secretário-Executivo por mais 2 anos na 84 

gestão do Paulo, sendo fundamental para diversas ações do Comitê durante pelo menos 4 anos, de 2013 até 85 

2017. Foi aprovada a Resolução de Pactuação do PIRH-PS e Planos Afluentes. 3. Discussão sobre o Projeto de 86 

Mobilização e Educação Ambiental, com base no modelo discutido e iniciado em 2020. Victor Montes falou que 87 

o Projeto de Mobilização e Educação Ambiental ficou como uma das ações do Comitê a ser priorizada, e para dar 88 

continuidade é necessária a contratação de empresa para implementar o projeto. Sendo assim, a ideia é elaborar 89 

minuta de TdR, retomando com base o modelo iniciado e discutido no ano passado. Segundo ele, para uma breve 90 

contextualização, o projeto usado como base, conforme solicitado pelo Comitê, foi desenvolvido pelo 91 

“Movimento Ambientalista de Petrópolis e Adjacências – MAPA” na bacia do Piabanha, em 2006, com recursos 92 

do CEIVAP. Sendo assim, o intuito, seria retomar a minuta com base nesse projeto. Ressaltou também que de 93 

acordo com as suas verificações a última discussão com relação a esse projeto foi realizado ano passado, 94 

portanto, seria necessário rediscutir algumas questões que ficaram pendentes depois das contribuições que 95 

foram feiras no GT Educ. e por outros membros. Ele compartilhou a última versão da minuta discutida em 2020, 96 

para apresentar o que seria o projeto, que consiste em ações como oficinas e outras propostas de intervenção 97 

junto à comunidade da Região Hidrográfica IV, direcionadas para a sociedade civil organizada, usuários da água 98 

e servidores do poder público, assim como professores, pesquisadores, empresários, associações de moradores 99 

e agricultores, com o objetivo de esclarecer e conscientizar sobre a utilização e gestão dos recursos hídricos da 100 

área de atuação do Comitê Piabanha. Julieta Paiva falou que o objetivo é conscientizar as pessoas sobre questões 101 

básicas, para que se compreenda a importância da sua participação da manutenção dos recursos hídricos. Sendo 102 

assim, depois de reavivar essas memórias, as pessoas poderão identificar em seus locais quais seriam as 103 

demandas. Segundo ela, essas ações começariam de forma simples, pois não daria para abranger o munícipio 104 

como um todo, mas para isso, é necessário que se tenha conhecimento sobre o fenômeno da natureza que está 105 
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acontecendo, para que o ocorra a preservação do recurso. Victor Montes falou que os tópicos que serão 106 

abordados na fase de capacitação foram atualizados de acordo com as sugestões levantadas no ano passado. 107 

Outro aspecto solicitado, foi a busca por exemplos de projetos, a partir da pesquisa de TDRs já elaborados, e falou 108 

sobre o Projeto de Mobilização Social nos Municípios inseridos na Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna, 109 

o qual previa a contratação de uma empresa especializada para realização de mobilização dos gestores municipais 110 

e dos diversos segmentos sociais através de eventos com os municípios inseridos no Região. Nesse projeto 111 

constam duas etapas: ETAPA I – Estratégias de mobilização - Produto 1 - Plano de mobilização dos gestores 112 

municipais e dos diversos segmentos da sociedade. A empresa contratada desenvolverá um plano de mobilização 113 

contendo a metodologia a ser utilizada nas reuniões técnicas nos municípios, bem como demais exigências 114 

contidas do item 5.3.1 (que no edital corresponde a todo conteúdo desejados pelo Comitê, podendo ser 115 

recuperado e adaptado para esse novo termo de referência). Victor Montes sugeriu que seja marcada uma outra 116 

reunião para discutir a adequação e as especificidades do termo de referência e retomar o projeto. Markus 117 

Budzynkz (APEDEMA/RJ) falou que existe uma rede de educadores ambientais no Médio e na Serra dos Órgãos 118 

que podem contribuir muito, e também, por atuar há bastante tempo com educação ambiental, gostaria de ver 119 

o seu nome incluído, somando ao projeto. Julieta Paiva ressaltou a importância da participação de todos e que é 120 

necessário enfatizar os conhecimentos básicos de forma que todos, independente da faixa etária, possam 121 

entender da mesma forma. Pois esse conhecimento pode criar o sentimento de vínculo com a natureza, portanto, 122 

o profissional que irá realizar esse trabalho, precisa fazer com que esses indivíduos entendam e se coloquem 123 

como parte da natureza. Raimundo Lopes destacou que é importante respeitar as especificidades locais, e sugeriu 124 

também que seja realizado um recorte das microbacias considerando como uma parte educativa. Além disso, se 125 

for possível pensar em uma forma de incentivo ou apoio a pequenos projetos que pudessem ser derivados das 126 

ações que vão ser realizadas. Atuando o projeto de mobilização e capacitação como um guarda-chuva para as 127 

demais ações que possam surgir posteriormente em cada área. Ressalta que com relação a parte metodológica 128 

por serem públicos diferentes cada um possui uma abordagem e também que a pandemia trouxe a necessidade 129 

de adaptação à tecnologia, e a forma de reunião virtuais veio para ficar. Desta forma, nas áreas que possuem um 130 

maior déficit tecnológico, o Comitê poderia oferecer esse apoio para que os encontros aconteçam de forma de 131 

virtual. Victor Montes falou que iria elaborar a minuta do termo de referência e encaminharia para os membros 132 

para que seja marcada uma nova reunião. Como foi solicitado outros exemplos de TDRs voltados para a educação 133 

ambiental, ele falou sobre o Projeto MonitoraEA desenvolvido no Guandu, que se trata basicamente da 134 

capacitação para utilizar a Plataforma MonitoraEA, um banco de dados de projetos de educação ambiental, onde 135 

os gestores de diversas instituições inserem os projetos e, assim é possível integrar, avaliar, monitorar e 136 

identificar projetos interessantes para serem replicados. Pode ser utilizada por gestores públicos, educadores, 137 

redes, pesquisadores, comitês de bacias, unidades de conservação, entre outros segmentos da sociedade que 138 

implementam políticas públicas na área de Educação Ambiental. Essa ferramenta foi desenvolvida pelo Fundo 139 

Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA), e como só a instituição possui a tecnologia, foi possível contratar por 140 
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inexigibilidade com o custo para o Guandu de R$ 56.000,00, estando o contrato em andamento. Julieta Paiva 141 

falou que não concorda com a proposta apresentada, pois segundo ela o Comitê já possui o seu plano de 142 

capacitação que acarreta aspectos interessantes. Markus Budzynkz falou que em 2019 houve uma capacitação 143 

na ANPPEA (Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental) no Sudeste, que pode ser utilizada 144 

como base para atingir determinados públicos-alvo e trazer informações para a nossa realidade. Victor Montes 145 

complementou que trouxe apenas como uma sugestão de projeto. Raimundo Lopes falou que pelo seu 146 

conhecimento sobre a plataforma, seria uma rede de projetos, com sentindo de integração e não iria interferir 147 

na metodologia adotada pelo Comitê. 4. Informes: a. Solicitações de recursos do PAP referentes ao ano de 2021. 148 

Victor Montes falou que encaminhou e-mail para o Diretório e a maioria respondeu favorável a efetuar 149 

solicitações de recursos do PAP referentes ao ano de 2021. Explicou que ainda não estão ocorrendo os repasses 150 

automáticos, que haviam sido discutidos, desta forma, por segurança foi sugerido solicitar todos os recursos de 151 

2021 da maneira que era solicitado anteriormente – elaborando as sínteses de cada subprograma do PAP, assim 152 

como uma ficha e uma carta do Comitê solicitando, e essa documentação é preparada, atrelada a cópia do PAP, 153 

a cópia da Resolução do CERHI contendo a aprovação do mesmo e encaminhada para que o repasse seja realizado 154 

com base no saldo atual que consta na conta, que é de aproximadamente R$ 700.000.00.  Segundo ele, como 155 

será solicitada para os 13 subprogramas, a documentação é extensa, mas o trabalho já foi iniciado, as minutas já 156 

estão sendo preparadas, para que possam ser protocoladas no INEA. Rafaela Facchetti complementou que foi 157 

explicitamente recomendado ontem na reunião sobre o Contrato 01/2010, que todas as solicitações possíveis 158 

sejam realizadas. Erika Cortines falou que está prevista no Termo Aditivo a questão dos repasses automáticos, e 159 

a previsão é que comece a acontecer a partir de setembro ou outubro. b. Informes gerais sobre reuniões externas 160 

(FFCBHs, CERHI, etc.). 1. Markus Budzynkz, informou que está aberto o processo eleitoral do CEIVAP, e que ele 161 

está como representante APEDEMA/RJ pela sociedade civil. 2. Erika Cortines falou que ocorreu a reunião com o 162 

INEA, na qual o mesmo se mostrou favorável a maioria das inclusões realizadas pelos Comitês, , sendo assim, a 163 

tratativa para assinatura desse novo termo está acontecendo. 3. Rafaela Facchetti informou que está sendo 164 

organizado o ECOB desse ano e que serão dois dias de palestras: 30 de novembro das 19h às 21:30h; e 1º de 165 

dezembro da 19h às 21:30h; 4. Erika Cortines informou sobre a capacitação que acontecerá no dia 28 de julho, 166 

com a apresentação da Maristela que irá falar sobre os aspectos e características das águas subterrâneas da 167 

Região Hidrográfica IV. A dissertação de mestrado da palestrante focou na RH-IV e obteve dados interessantes, 168 

mesmo trabalhando com dados secundários. Ela explicou que foram avaliados dados de 175 poços, foram 169 

desenvolvidos também mapas para o potencial uso dos aquíferos subterrâneos, entre outros dados. Ela também 170 

ressaltou a importância da participação de todos, para que posteriormente os dados possam ser levados a 171 

Câmara Técnica Mananciais, como objeto de discussão para o levantamento de estratégias que visem melhorar 172 

essa questão do uso das águas subterrâneas. 5. Victor Montes informou que o lançamento oficial do SIGA 173 

Piabanha ocorrerá na próxima reunião plenária do dia 17 de agosto, e que a empresa já confirmou a participação. 174 

6. Raimundo Lopes falou que o Parque de Natural Municipal Montanhas de Teresópolis completará 12 anos no 175 
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mês de julho e acontecerá alguns eventos durante essa semana, e o convite foi enviado no grupo de WhatsApp. 176 

Informou também que será realizada a primeira atividade da “Sala Verde que Te Quero Verde’, que conta com o 177 

espaço virtual através do Youtube e presencial na sede em Santa Rita, e que no dia 14 será realizada palestra pela 178 

presidente do Comitê. 7. Rafaela Facchetti falou que foi procurada pelo Fred Procópio, presidente da Câmara 179 

Municipal de Petrópolis, que está pretendendo realizar um projeto para despoluição do Rio Piabanha dentro do 180 

município de Petrópolis e gostaria de saber a opinião do Comitê. Segundo ela, informou a ele que a ideia vem de 181 

encontro com o projeto de enquadramento da calha principal do Piabanha e dos afluentes dentro do primeiro 182 

distrito. Sendo assim, sugeriu que seja realizada uma parceria com a Câmara, pois o projeto de despoluição feito 183 

por decreto municipal e obedecendo o enquadramento proposto pelo Comitê, a adesão de todos seria mais fácil 184 

Rafaela Facchetti questionou se há o aval do Diretório para dar andamento a uma possível parceria. O Diretório 185 

aprovou a iniciativa. 8. Luisa falou que o Diretório encaminhou para a CT-SB as discussões sobre a questão de 186 

priorização das ações no Quilombo e está na pauta da reunião prevista para o dia 12 de julho, ampliada a CT 187 

Mananciais para análise da minuta de resolução de priorização do Quilombo. Segundo ela, primeiro houve um 188 

alinhamento com a represente do Palácio Itaboraí para entender a perspectiva de atuação no Quilombo, para a 189 

construção do termo de referência e priorização das ações do Comitê sem sobrepor o que já está sendo feito. 190 

Sendo assim, foi possível identificar as ações que podem ser realizadas, e foi solicitado que o Comitê mantenha 191 

o foco no diagnóstico, no projeto executivo referente ao esgotamento, ocasionando mudanças no escopo do 192 

termo. Ela ressaltou também, a importância de estar tudo alinhado para que as diretrizes do projeto da Fiocruz 193 

estejam dentro das diretrizes do Comitê. 194 

Encaminhamentos:  1. Agendar reunião com as pessoas que estão questionando as intervenções nos rios Cuiabá, 195 

Santo Antônio e Carvão para colher as reivindicações, formalizá-las e verificar providências cabíveis. 2. Solicitar o 196 

acesso ao Processo de Licenciamento completo das intervenções nos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão para 197 

análise do Comitê. 3. Elaborar nota de esclarecimento à sociedade sobre as obras nos rios Cuiabá, Santo Antônio 198 

e Carvão, informando que o Comitê está solicitando informações, acesso aos processos de licenciamento, para 199 

depois tratar das questões com o INEA. 4. Solicitar informações sobre o andamento da contratação da "etapa 200 

social" das obras nos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão. 5. Foi aprovada a Resolução de Pactuação do PIRH-PS 201 

e Planos Afluentes, sendo solicitada menção ao Sérgio Bertoche, por suas contribuições enquanto Diretor e 202 

Secretário-Executivo do Comitê Piabanha. 6. Elaborar minuta de TdR com base no Projeto de Mobilização e 203 

Educação Ambiental, conforme escopo discutido em 2020, e também no TdR do “Projeto de Mobilização Social da 204 

Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna”, para apresentação e discussão em reunião específica. 7. Verificar 205 

possibilidade de firmar parceria com a Câmara Municipal de Petrópolis sobre projeto de despoluição dos rios no 206 

município de Petrópolis. 8. Solicitar à Silvana Gontijo o número do Decreto Municipal citado por ela durante a 207 

palestra realizada para o Comitê, sobre intervenções nos rios, para encaminhar como proposta ao Presidente da 208 

Câmara Municipal de Petrópolis. 209 
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A Reunião foi encerrada às 13 horas e 00 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 210 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha - AGEVAP- UD2. 211 

Petrópolis (RJ), 9 de julho de 2021.    212 

  213 

Ata aprovada na 82ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 24 de setembro de 2021, por 214 

videoconferência na plataforma Google Meet. 215 

                         216 
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