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ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS 1 

SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 15 (quinze) 2 

3 

membros do Comitê Piabanha e vinte e dois convidados (conforme a relação de presença no final da ata), 4 

conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da 5 

ata da 81ª Reunião Ordinária; A ata foi aprovada pelo plenário. 2. Apresentação do projeto de recomposição 6 

das calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão e dos parques fluviais de Itaipava - Petrópolis/RJ. Erika 7 

Cortines (UFRRJ-ITR) falou que esta pauta foi uma solicitação da sociedade, que procurou o Comitê e trouxe 8 

essa demanda. André Moreira (DIRAM/INEA) agradeceu pela oportunidade e falou que espera que a obra saia 9 

da melhor forma possível e atenda a população local, o que é o objetivo do INEA. Erika acrescentou que a obra 10 

inicialmente ficou polêmica devido a informação que foi passada sobre a canalização do Rio Cuiabá, Carvão e 11 

Santo Antônio, o que foi bastante alarmante. Quando procuraram o INEA para esclarecimento foi descoberto 12 

que as obras na verdade são continuação das obras da tragédia de 2011, se tornando então um projeto de 13 

recuperação e recomposição da calha. Segundo André Moreira, essas obras foram iniciadas em 2013, ainda 14 

oriundas dos eventos de 2011, com recurso do Ministério de Desenvolvimento Regional, antigo Ministério das 15 

Cidades, em convênio da Caixa Econômica Federal e com o INEA. As ações foram iniciadas pelo INEA no 16 

município em 2011, em um trabalho emergencial. Contrataram duas obras emergenciais em 2011, focadas no 17 

Rio Santo Antônio e no Rio Carvão, e em 2013 de fato iniciaram as obras de ambientais, drenagem e controle 18 

de inundações na bacia dos três rios, Cuiabá, Santo Antônio e Carvão, essas já com recursos federais. André 19 

mostrou as fotos dos eventos de 2011 ocasionados por uma chuva rara, e informou que este projeto que estão 20 

implementando está sendo dimensionado para o tempo de recorrência de 25 anos. Explicou que como a região 21 

serrana é um vale, possui grandes riscos de inundação e de deslizamento em função das encostas, o que a 22 

torna uma área sujeita a grandes riscos ambientais. Em relação as ações do INEA nas bacias hidrográficas, André 23 

falou que inicialmente, em 2011, foi firmado um convênio entre Caixa Econômica e o Ministério Público (TC 24 

0367.941.38/2011), que abrange as bacias dos Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão. Apresentou imagens das 25 

obras emergenciais de 2011, que foram realizadas com recursos do Estado em trecho de 680 m do Rio Carvão, 26 

em 320 m do Rio Piabanha e em trecho de 1.400 m do Rio Santo Antônio, realizando a adequação do canal e o 27 

alargamento da calha com talude revestido em gabião manta, que é um conjunto de pedras protegido por 28 

telas, em material permeável. Teve um investimento de R$ 27,7 milhões na faixa emergencial abrangendo 29 

obras, projetos, indenizações e demolições ao longo da FMP (Faixa Marginal de Proteção) e nas áreas com risco 30 

de inundações. Foi feito um mapeamento do INEA junto com o Ministério Público onde decidiram as áreas de 31 

risco que seriam priorizadas, para então serem negociadas, indenizadas e demolições ao longo da Faixa 32 

Marginal de Proteção dos corpos hídricos, sendo que a adequação do canal está sendo feita em extensão total 33 

de 2,8 km no Rio Santo Antônio. André apresentou como são construídas as calhas, possuindo um revestimento 34 

de enrocamento na base, continuado com grama armada. Acrescentou que ao longo do tempo esse material 35 

de junho de 2021, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de vinte e sete
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vai ser misturado com as gramíneas do local, ajudando na estabilidade, o que requer uma manutenção com 36 

mais frequência. Essas seções serão implementadas tanto no Rio Cuiabá quanto no Santo Antônio, seções 37 

trapezoidais, com enrocamento no pé do talude e grama armada nos taludes laterais até o topo da seção, e em 38 

alguns trechos revestidos com gabião manta, com vazão de projeto (tr 10 anos) = 110 m³/s. Na extensão do Rio 39 

Cuiabá foram feitos 3,8 km com a mesma solução anterior, com seções tipo e trechos curvilíneos para evitar a 40 

erosão nas margens. O Rio Cuiabá possui alguns trechos com a seção bem conservada, pois há a manutenção 41 

pelos proprietários, dessa forma, o objetivo é preservar o máximo possível essas áreas que estão em boas 42 

condições. Mostrou um exemplo da diferença entre seção primitiva e seção acabada e falou que em sete anos 43 

houve um depósito muito grande de materiais, o que comprova a importância da sua manutenção. Nelson Reis 44 

(OMA-Brasil) perguntou sobre como se pode integrar o Comitê efetivamente a essas ações, se às vezes só se 45 

toma conhecimento delas depois que já estão em andamento. Rafaela Facchetti (Transporte Única Petrópolis) 46 

respondeu que seria importante um acordo com o INEA, para que reforçar que nenhuma obra seja feita no 47 

Estado do Rio de Janeiro sem o conhecimento dos CBHs. Segundo Nelson Reis (OMA-Brasil), na última reunião 48 

do CERHI foi levantada a questão de que o mesmo faça uma resolução semelhante à do Comitê Guandu e ao do 49 

Comitê da Baia de Guanabara para todo empreendimento público ou privado seja de conhecimento do Comitê 50 

de sua região hidrográfica. André Moreira concordou com a posição de Nelson e acrescentou que no momento 51 

da definição das soluções dos estudos é necessário ter a participação de todos, assim como comunidade e os 52 

Comitês. Claudia Karina (APEA – Engenheiros e Arq.) falou que é conversar com a comunidade sobre o que será 53 

feito antes de implementar o projeto, Erika concordou dizendo que esta forma seria o ideal, e que será um 54 

avanço muito importante para as bacias de todo o Estado. Continuando a apresentação, André falou que a 55 

vazão do Rio Cuiabá seria de 51 m³/s e o Rio Carvão seguiria com a mesma solução e com uma vazão menor 56 

ainda possuindo 47,50 m³/s. As obras executadas na primeira etapa tiveram um investimento de R$ 36,7 57 

milhões, sendo realizado o desassoreamento, a adequação de calha, a proteção e a contenção das margens em 58 

um trecho de 1 km do Rio Santo Antônio e 2,7 km do Rio Cuiabá e em seguida André mostrou fotos das obras 59 

da primeira etapa concluídas. Erika acrescentou que um dos parques fluviais está previsto para o triangulo de 60 

chão batido, formado entre o encontro dos rios Santo Antônio com o Rio Piabanha e a estrada no outro lado. 61 

Rafaela Faccheti falou que no localuma feira e que possui licença da prefeitura de Petrópolis há mais de 20 62 

anos, e que eles estavam pleiteando para que esta feira se desenvolvesse no parque, dessa forma, a ideia do 63 

“Skate Parque” neste local ficaria prejudicada. Rafaela pediu uma reunião futuramente a respeito deste trecho 64 

de projeto, pois é preciso pensar a melhor forma para atender a comunidade. Claudia Karina perguntou se 65 

possuem algum projeto do canteiro de obras. André respondeu que sim, e que no lugar foi feito o preparo do 66 

terreno, e que a ideia seria aproveitar como uma área de parque, pois a área está em propriedade particular. 67 

Continuando a apresentação, André falou sobre o andamento da obra na segunda etapa, com o valor de R$ 68 

28.734.206,88, e contrato INEA: 06/2020, cuja empresa contratada é a Construtora Lytorânea, e trecho a 69 

executar de 2,8 km do Rio Santo Antônio, a 80 m da foz do Rio Carvão. Nelson perguntou como está o 70 



 

3 
 

andamento do reflorestamento da faixa marginal de proteção. André respondeu que existe um projeto de 71 

recuperação de toda a faixa, porém a dificuldade de implementação se deve ao fato de que o terreno não é do 72 

Estado, existem partes em terrenos particulares. Claudia Karina acrescentou que tinham a ideia de implementar 73 

uma ciclovia, porém a comunidade não concordou. Retomando a apresentação, André falou que em 2013 foi 74 

projetada a ideia de dez parques, porém em função de resistência de partes da população, assim como a 75 

escassez de recursos e dificuldade de encontrar terrenos, estes foram reduzidos para dois, um no “Buraco do 76 

Sapo” e o outro no “Triangulo”, comentado anteriormente, e são áreas de aproximadamente 3.440 m² e 77 

sujeitas à inundações. André enfatizou a questão de que, caso tenha interesse da população e da prefeitura de 78 

mudar a solução é preciso ter uma conversa o quanto antes. Erika também comentou a questão da importância 79 

de ter esta conversa e uma possível mobilização combinando uma data futuramente para a mesma. Rafaela 80 

Facchetti perguntou se o serviço técnico social já foi contratado e André respondeu que não teve ordem de 81 

início ainda, devido a questões burocráticas. Octavio Dantas (Partido Verde / Petrópolis) falou da importância 82 

de se conversar sobre o que pode ser feito para a adaptação do projeto.. Julieta Laudelina (Werner Fábrica de 83 

Tecidos) perguntou quem estará responsável pela mobilização social da construção dos Parques Fluviais. André 84 

falou que repassaria o contato da responsável pela gerencia de projetos socioambientais. Rafaela falou de 85 

aproveitar o Parque Fluvial que será construído no “Buraco do Sapo” para fazer um memorial às vítimas do 86 

acidente, fazendo a educação ambiental, e colocando marcos nos lugares de alto risco de inundação. Erika 87 

agradeceu a apresentação de André e o convidou para futuras reuniões. 3. Confirmação das vagas na CT 88 

Instrumentos de Gestão e CT Mananciais, após consulta aos membros; Victor Montes (AGEVAP/UD2) falou que 89 

para a Câmara Técnica Mananciais, manifestaram interesse: a Prefeitura de Paty do Alferes, a UFRJ, e a EMATER 90 

e a APEA. Para a Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, manifestou interesse: Transportes Única Petrópolis 91 

Ltda. Informou que o objetivo desta pauta seria confirmar as vagas solicitadas e saber se algum membro teria 92 

interesse em participar destas Câmaras Técnicas. Erika lembrou que as Câmaras Técnicas são possuem 93 

membros, mas que todos podem participar como ouvintes. Victor falou que os calendários estão todos 94 

programados e as reuniões ocorrem a cada dois meses. Luis Eduardo Amorim (Conselho M. de Ambiente de 95 

Paraíba do Sul) reforçou que a ausências nas Câmaras Técnicas podem ser justificadas, Julieta falou que no caso 96 

da Câmera Técnica, o convidado poderá contribuir do mesmo jeito, porém só não poderá participar de 97 

votações. Patrícia Ferreira do CEFET/RJ pediu para participar como membro, e Cátia de Almeida Macedo 98 

Gonzaga da ACERDAT-RJ participar como convidada da Câmera Técnica de Mananciais. Victor falou que na 99 

Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão somente a Rafaela Facchetti da Transporte Única Petrópolis se 100 

manifestou querendo fazer parte, faltando duas vagas. Após, manifestaram interesse para as últimas vagas na 101 

CT de Instrumentos de Gestão a Prefeitura de Três Rios e ADEFIMPA – Assoc. Def. Prom. Pessoa c/ Deficiência 102 

com Sebastião Martins, concluindo as vagas. Victor confirmou que a próxima reunião da Câmara Técnicas de 103 

Mananciais é dia 21 de julho de 2021, e a da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, dia 22 de junho de 2021.. 104 

4. Resolução para aprovação da indicação da microbacia alvo na Região Hidrográfica IV (Piabanha) para 105 
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participação no 1º ciclo do Programa Mananciais do CEIVAP. Erika falou que o Programa Mananciais é um 106 

programa do CEIVAP (Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), para investimentos em 107 

microbacias rurais para melhoria da qualidade e quantidade dessas águas e que cada Região Hidrográfica vai 108 

receber dois PRIMAS, que são os projetos a serem implantados na microbacia selecionada. Foram feitos 109 

trabalhos de priorização nas bacias de acordo com relatório do INEA, de áreas interesse para a proteção de 110 

mananciais de abastecimento. Esta questão também foi priorizada pelo Comitê, onde os assuntos foram 111 

discutidos na CT Mananciais. Erika falou que os critérios foram apresentados e sendo selecionada a sub-bacia 112 

do Rio Preto, e dentro da sub-bacia foi preciso priorizar uma microbacia, sendo selecionada a do Rio Vieira, de 113 

acordo com os critérios. Victor acrescentou que para embasar a Resolução, foi elaborado um memorial 114 

descritivo com todos os critérios utilizados. Erika falou que a região possui uma série de vertentes em que 115 

podem ser desenvolvidos projetos. investira previsão é de que o CEIVAP invista R$ 2,5 milhões e o Comitê 116 

também irá aportar recursos que serão definidos posteriormente, quando o projeto começar a ser implantado. 117 

Erika acrescentou que o PRISMA também está sendo realizado em outras bacias, e um dos fatos da seleção 118 

dessa microbacia é que, justamente no Rio Dois Rios, a bacia ao lado da de Vieiras, também está recebendo o 119 

investimento do programa. Erika apresentou a minuta da resolução, e falou que foi encaminhada junto com a 120 

convocatória. E que, depois de um ciclo de cinco anos será implementado um segundo PRISMA, fazendo 121 

novamente a etapa de seleção e priorização. Erika apresentou a minuta de Resolução CBH Piabanha que dispõe 122 

sobre a aprovação da indicação da microbacia alvo na Região Hidrográfica IV (PIABANHA) para a participação no 123 

1° ciclo de Programa de investimentos em Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de 124 

Mananciais – Programa Mananciais CEIVAP”. A Resolução foi aprovada pelo plenário. 5. Apresentação sobre as 125 

metas do Contrato de Gestão nº 01/2010; questionário de avaliação; atividades desenvolvidas pelos setores 126 

administrativo, financeiro, assessoria jurídica, etc., conforme encaminhamento do Grupo de Acompanhamento 127 

ao Contrato de Gestão Piabanha. Erika falou que quando foi feita a análise do relatório do contrato de gestão 128 

do ano passado, foi identificado que um dos itens que menos pontuam é o formulário, o qual sempre recebiam 129 

e preenchiam nas reuniões presenciais, e que muitas vezes esta nota baixa se dá pela falta de conhecimento da 130 

estrutura geral da AGEVAP, por isso, foi solicitada uma apresentação sobre as atividades desenvolvidas pelos 131 

setores administrativo, financeiro, assessoria jurídica da AGEVAP.Erika apresentou Giovana Cândido Chagas 132 

(AGEVAP), Gerente Administrativa da AGEVAP, que apresentou as atividades de gerência administrativa, 133 

financeira e de assessoria jurídica. Giovana falou que em dezembro de 2020 foi aprovado pelo Conselho de 134 

Administração e pela Assembleia Geral o novo organograma da AGEVAP, em função da assinatura do contrato 135 

de gestão com o Comitê da Bacia do Rio Doce, vinculado à ANA (Agencia Nacional de Águas). Hoje a estrutura é 136 

formada pela Assembleia geral, Conselho administrativo, Conselho fiscal, Controlador, Diretor-presidente, 137 

Assessor, Diretor Executivo em Resende, Assessor, Diretor Executivo em Governador Valadares, e seu Assessor, 138 

todos os Gerentes de contrato de gestão estão ligados diretamente ao Diretor Executivo. Falou que atualmente 139 

a AGEVAP tem classificado as atividades de seus empregados em dois tipos: Atividade-Fim, que caracteriza o 140 
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objetivo principal da empresa, a sua destinação, o seu empreendimento, objetiva dar apoio técnico e 141 

operacional à gestão dos recursos hídricos na sua área de atuação, promovendo o planejamento, a execução e 142 

o acompanhamento de ações, programas e projetos, de acordo com os planos de recursos hídricos. As 143 

atividades dos empregados das Unidades e alguns empregados da Sede (Gerências de Contratos de Gestão) são 144 

voltadas para a área-fim da Agência. E a segunda atividade seria a Atividade-Meio que não é inerente ao 145 

objetivo principal da empresa, mas é um serviço necessário porque atua nas questões da parte contábil-146 

financeira, contratação de novos empregados desenvolvem atividade-meio da Agência. Na gerencia 147 

administrativa contam com uma equipe de 6 colaboradores, 3 estagiários e 1 jovem aprendiz. Segundo Giovana 148 

é feito um percentual de rateio na AGEVAP em cada equipe, para saber quantas pessoas seriam necessárias 149 

para atender cada contrato de gestão. Na equipe financeira há 4 colaboradores e 4 estagiários. Das atividades 150 

da gerência administrativa foram apresentadas as principais, como: Atendimento ao Conselho de 151 

Administração, Atendimento à Assembleia Geral, Secretaria da Diretoria, Protocolo da AGEVAP: abertura de 152 

processos, tramitação de processos, gestão da documentação, Participação da equipe no Controle Interno, 153 

Elaboração de Termos de Referência, Gestão de Licitações e Compras Diretas, Acompanhamento das 154 

Contratação Materiais/Serviços das Unidades Descentralizadas, Gestão de Contratos da gerência, Gestão de 155 

Publicações (editais, extratos de instrumentos contratuais, atualização de informações no site da AGEVAP, DOU 156 

e outros), Elaboração de Instrumentos Contratuais, Intermediação para avaliação e validação de Instrumentos 157 

contratuais - Convênios, Acordo e outros para anexos a Editais de chamamento, Elaboração de Declarações, 158 

Atestados de Capacidade Técnicas e outros documentos, Elaboração de relatórios em atendimento aos 159 

Contratos de Gestão, Gestão de Recursos Humanos: coordenação das atividades dos empregados, coordenação 160 

das atividades dos estagiários, Gestão dos serviços da Assessoria Jurídica, Gestão de Estoques, Manutenção 161 

Predial e Serviços Gerais, Organização e realização de reuniões internas, Atendimento telefônico, Gestão dos 162 

Serviços de Telefonia (fixa e móvel), Gestão dos Serviços de transporte aéreo, terrestre e veículos alugados, 163 

Acompanhamento de Auditoria dos Contratos de Gestão e Auditoria Independente e Auditoria dos Órgãos 164 

Gestores, Direcionamento de formação e elucidação de dúvidas em processos e outros assuntos entre outras 165 

atribuições. Em relação a Assessoria Contábil, é nela que se faz toda a parte de prestação de serviços de 166 

contabilidade, escrituração fiscal e assessoria tributária, administrativa e financeira. O escritório é em Resende 167 

e possui três colaboradores que dão o suporte, as suas principais atividades, que são: Contabilidade - 168 

processamento de todos os documentos de acordo com as normas e princípios contábeis vigentes, Apuração de 169 

Impostos, contribuições e elaboração das guias de informações respectivas, Imposto de Renda Pessoa Jurídica , 170 

Área Trabalhista e Previdenciária, Planejamento, controle financeiro e outros, como suporte a alguns processos 171 

específicos, como análise de prestação de conta, de auxílio à pesquisa. Giovana falou que a Assessoria Jurídica 172 

tem como objetivo a Prestação de Serviços de Assessoria Consultiva Jurídica e Jurídica Processual, nas áreas do 173 

Direito Constitucional, Administrativo, Trabalhista, Cível, Tributário e Ambiental para atendimento à AGEVAP. 174 

Os serviços são executados nas dependências da contratada, com disponibilidade de atendimento presencial e 175 
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participação em reuniões por seus advogados, na sede da AGEVAP, sempre que solicitado com pelo menos 4h 176 

(horas) horas de antecedência pela AGEVAP. As principais atividades são elaborar pareceres de processos 177 

administrativos e judicias; Examinar minutas de Termos de Referência; Atos Convocatórios; Contratos; 178 

Resoluções; Deliberações; Portarias e outros Atos Normativos, sempre que solicitado; Elaborar respostas de 179 

ofícios que demandem conhecimento jurídico; Elaborar, aprovar ou propor minutas de atos convocatórios, 180 

observado o disposto nas Resoluções da ANA , do INEA e do IGAM, ou legislações equivalentes, bem assim 181 

minutas de termos de convênios, contratos, termos aditivos, rescisões de contrato, acordos de compromisso, 182 

protocolos e termos de cooperação e outros termos necessários ao implemento da articulação entre a AGEVAP; 183 

Dar vistos em minutas de respostas a ofícios e cartas, sempre que houver necessidade; Avaliar e propor, se 184 

necessário, alterações estatutárias, regimentais e/ou nas demais normas internas da AGEVAP; Informar a 185 

AGEVAP sobre o andamento dos processos judiciais de interesse da AGEVAP e Comitês; Manter a AGEVAP 186 

atualizada sobre a legislação vigente; Acompanhar e dar apoio, dentro do objeto deste Termo de Referência, 187 

aos trabalhos da AGEVAP em atividades fora da sede da contratante; Promover a integração e colaboração com 188 

os órgãos jurídicos de órgãos ou entidades, públicas ou privadas, relacionadas à AGEVAP; Em geral toda a parte 189 

legal é o jurídico quem dá o suporte. Em relação à Gerencia Financeira as atividades principais são Acompanhar 190 

os repasses dos Contratos de Gestão; Elaborar prestação de contas parcial e anual; realizar conferência de 191 

balancetes mensais e balanço anual; o acompanhamento de contratos no que tange repasse e pagamentos; 192 

acompanhamento das auditorias independente, ANA, INEA e IGAM ; Acompanhamento das atividades da 193 

empresa de assessoria contábil; Responsável pelo Conselho Fiscal (organização de reuniões, atas, convocações 194 

e demais atividades); Gerenciamento e operacionalização da movimentação bancária (pagamentos, 195 

rendimentos e demais atividades correlatas); Acompanhamento das certidões da AGEVAP; Elaboração de 196 

relatório gerencial  para acompanhamento de desembolso dos gestores; Entre outras atividades da rotina 197 

financeira e demais demandas. Giovana falou que em 2020, foi criada através da Resolução CA n.º 165/2020 a 198 

Gerência de Gestão Estratégica, também da área meio, responsável pela área de Tecnologia da Informação da 199 

AGEVAP, acompanhamento dos indicadores de Planejamento Estratégico. Ela ressalta que a parte de TI teve um 200 

papel muito importante nesse período da pandemia, quando se deu início ao trabalho “Home Office”. Lícius de 201 

Sá Freire (FIPERJ) agradeceu a apresentação e deu os parabéns a Giovana, falou que considera a AGEVAP a 202 

melhor delegatária do país, que possui muitos contratos e que o rateio das atividades meio poderia ser 203 

discutido para melhorar o atendimento, pois Comitês com mais recursos acabam demandando muito mais do 204 

que Comitês com menos recursos e pagam o mesmo valor de rateio.Lícius falou sobrea preocupação com o 205 

atraso das licitações, não por falta de capacidade dos funcionários e sim por excessos de demandas.. Giovana 206 

falou que o rateio apresentado era para ilustrar a questão do pessoal, e que as dúvidas poderiam ser 207 

apresentadas para a diretoria.Julieta reforçou que a AGEVAP tem que se adequar ao trabalho que ela se propõe 208 

a fazer, se a demanda for maior ela terá que empregar mais pessoase que é preciso de um setor somente para 209 

a parte de licitações e compras. Victor falou que o Contrato de Gestão foi assinado em 2010 e está no 12° 210 
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termo aditivo. Participam do Contrato nº 01/2010, o Comitê de Médio Paraíba, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo. 211 

O contrato prevê as obrigações, atribuições e competências de órgãos como INEA, AGEVAP e CBHs, os Recursos 212 

Orçamentários e Financeiros; Recursos Humanos; Permissão e Administração dos Bens Públicos; Compras e 213 

Contratação de Obras e Serviços; Avaliação de Resultados; Prestação de Contas; Vigência e Penalidades, 214 

Suspensão E Extinção Do Contrato, esses são os itens básicos. É importante ressaltar que muitas das questões 215 

levantadas nas reuniões podem ser discutidas no Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, para que 216 

sejam alteradas no próprio contrato. Suas duas atribuições principais são a participação das negociações de 217 

metas do Contrato de Gestão, quanto da assinatura de novos Termos Aditivos. Se reunir pelo menos uma vez 218 

ao ano para a apreciação dos documentos sobre a execução do Contrato de Gestão. Sendo atualmente 219 

integrante desse grupo no Piabanha: Erika, Rafaela e Raimundo. Nelson Reis perguntou como um membro do 220 

Comitê faz para conseguir um documento consolidado do contrato de gestão. Victor responde que tem o 221 

mesmo consolidado até o décimo, que irá atualizar e repassar a todos. Victor acrescentou que as metas foram 222 

atualizadas e estão previstas no 10º Termo Aditivo para os anos de 2020, 2021 e 2022. Possuem cinco 223 

indicadores, sendo o primeiro a disponibilização e atualização de informações, onde há a disponibilização de 224 

informações atualizadas sobre o Comitê e a AGEVAP em sua página eletrônica, além da atualização de 225 

informações sobre o cadastro de usuários, balanço hídrico, cobrança e arrecadação, estudos e projetos, 226 

investimentos na bacia, monitoramento hidrometeorológico, situação e operação dos reservatórios, legislação 227 

sobre recursos hídricos e o Contrato de Gestão, elaboração e publicação de dois boletins informativos digitais 228 

para cada Comitê e elaboração e divulgação de relatório digital sobre o cenário ambiental da bacia. O segundo 229 

indicador são os instrumentos de gestão, que diz respeito ao sistema de informações, Plano de recursos 230 

hídricos e Estudos ou proposta sobre cobrança. O terceiro é relacionado ao reconhecimento social, havendo a 231 

aplicação de pesquisa de satisfação sobre a atuação da entidade delegatária através de formulário a ser 232 

realizada pelos membros Comitê sobre as atividades exercidas pela AGEVAP e o alcance de metas sobre meios 233 

de Comunicação Social. O quarto é o acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FUNDRHI que 234 

compreende o acompanhamento do índice de desembolso dos recursos repassados à delegatária no ano e do 235 

índice de desembolso dos recursos acumulados. O quinto e último é o Finalístico que faz o 236 

acompanhamento da melhoria ao longo da vigência do Contrato de componente ou subcomponente ou 237 

programa eleito pelo Comitê. Em seguida Victor mostrou como os indicadores aparecem no contrato e o que 238 

tem de ser feito em cada ano, por exemplo, em 2020 teve a revisão e elaboração do plano de bacia, em 2021 o 239 

plano foi aprovado e em 2022 iniciaria a implementação do plano que foi aprovado por cada comitê. Seguindo a 240 

apresentação, Victor acrescentou que no indicador 1, o primeiro item é sobre a disponibilização e atualização 241 

de informações, o que significa manter sempre o conteúdo disponibilizado e atualizado de forma contínua, 242 

como os links de decretos e regimentos funcionando, sessão do comitê atualizada, atas atualizadas, cadastro 243 

dos usuários, dados dobre recursos hídricos, projetos, e a legislação sempre atualizada. No item Elaboração e 244 

Publicação de Boletim Informativo Digital, é preciso que seja realizado dois boletins informativos digitais por 245 
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ano. O item 3 dispõe sobre a elaboração e divulgação de relatório digital sobre cenário ambiental da bacia, 246 

informou que o do Comitê Piabanha foi realizado de forma interativa, onde é possível clicar em cada tópico, 247 

resultando uma boa repercussão final. O segundo indicador teve uma boa evolução, pois em 2019 foi 248 

contratado o Consórcio CODEX / GT4W para desenvolver o Sistema Integrado de Gestão de Águas – SIGA, 249 

servindo para ampliar o projeto, integrar ferramentas e dados, atendendo as expectativas dos comitês de bacia. 250 

Esse sistema é um portal individual para os comitês envolvidos na contratação, com a atualização dos dados, 251 

integrações, além de melhoraria tecnológica das atuais ferramentas. O sistema está em fase de teste, mas já 252 

estão sendo feitas atualizações, e a manutenção por esta empresa será feita até 2023. Nelson Reis acrescentou 253 

que o Comitê da Baía de Guanabara integrou a sua base de dados georreferenciados com mapas do Ministério 254 

Público, o que é uma integração importante em vários aspectos, e que isso foi feito através de um termo de 255 

cooperação técnica, o que vale a pena ao Comitê Piabanha a seguir o exemplo. Sobre o Plano de Recursos 256 

Hídricos, Victor falou que foi concluído em março de 2021, destaca-se que o Piabanha realizou 15 reuniões 257 

sobre o plano, sendo bastante trabalhado e discutido, além de dois seminários. O item 3 fala de estudos ou 258 

propostas sobre cobranças, para o qual foi realizado um estudo interno por funcionários da AGEVAP em 2020, 259 

sobre a cobrança pelo uso de recursos hídricos, visando o aprimoramento do instrumento, com ênfase aos 260 

setores do turismo e energia elétrica, e foco em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), além dos usos 261 

insignificantes. Foi um estudo inicial e ainda precisa ser apresentado, pois cabe à entidade delegatária fazer a 262 

proposta para ser discutida com os Comitês, e o Comitê Piabanha já solicitou uma apresentação que vai ser 263 

realizada na CTIG, que vai incluir o GT Plano no dia 22 de junho de 2021Em relação ao Reconhecimento Social, 264 

destacou que o Comitê Piabanha recebeu a nota final de 8,1 com base nos questionários recebidos em 2020. O 265 

outro indicador que diz respeito aos meios de comunicação, foi aprovado no final de 2019, o Plano de 266 

Comunicação do Comitê e um cronograma que está previsto pra três anos, 2020, 2021 e 2022. Sendo a base de 267 

trabalho na área de comunicação, então com esse cronograma é possível seguir tudo que será realizado em 268 

termos de comunicação. O indicador quatro trata do desembolso e foi incluído no décimo termo, sendo um 269 

índice de desembolso dos recursos repassados a delegatária no ano, com desembolso de 55% do valor 270 

repassado à entidade delegatária em 2020, de 65% do valor repassado à entidade delegatária em 2021 e 75% 271 

do valor repassado à entidade delegatária em 2022. Em relação ao item 2 do índice de desembolso dos 272 

recursos acumulados, foram desembolsados 20% do valor repassado à entidade delegatária desde o início do 273 

Contrato de Gestão até o ano de 2020, e deverá ser desembolsado 30% do valor repassado à entidade 274 

delegatária desde o início do Contrato de Gestão até o ano de 2021, assim como40% do valor repassado à 275 

entidade delegatária desde o início do Contrato de Gestão até o ano de 2022. . Victor falou sobre o ultimo 276 

indicador, o finalístico, para o qualem 2019, o Comitê elegeu o subprograma de capacitação e planejamento 277 

para ser acompanhado e avaliado, tendo sido realizadas diversas capacitações, seminários e palestras a cada 278 

dois meses, tudo disponibilizado no Youtube do Comitê, se tornando um indicador que está sendo muito bem 279 

desenvolvido. Erika agradeceu a apresentação e falou da importância de conhecer o contrato de gestão e suas 280 
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metas, e de trabalhar em conjunto Erika falou sobre a solicitação de inclusão da Resolução sobre a 281 

disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul 282 

e Itabapoana para custeio da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial. Explicou que os Comitês 283 

em conjunto decidiram aprovar essa resolução disponibilizando o recurso de projetos do Comitê para o custeio, 284 

caso necessário. Falou que quando a AGEVAP receber o repasse do contrato, o recurso será realocado para 285 

projetos. Erika apresentou a Resolução CBH-PIABANHA e perguntou se todos aprovavam. A Resolução foi 286 

aprovada pelo plenário. 6. Informes: a. Treinamento dos módulos SIGA Web Piabanha e Balanço Hídrico – 287 

17/06/2021; Erika falou que todos os membros receberão os convites e no treinamento será explicado como 288 

funciona o sistema. b. Reunião com EMATER-RIO – Programa Mananciais CEIVAP. De acordo com a Erika, por 289 

conta do programa mananciais do CEIVAP, entrou-se em contato com a EMATER e foi realizada uma reunião 290 

para firmar um termo de compromisso com a mesma para trabalhar na Bacia de Vieira mais focado no 291 

programa mananciais. c. Reunião para divulgação do Plano de Bacia para a sociedade em geral. Erika falou que 292 

até o final do mês de agosto as revisões estarão finalizadas e, dessa forma a reunião poderá ser nessa época. d. 293 

Documento sobre a História do Comitê Piabanha e publicações. Victor falou que fizeram um resgate da história 294 

do comitê e das principais ações, e as publicações em rede sociais irão virar um documento contando um pouco 295 

sobre história do mesmo. e. V Seminário de Saneamento: Interface entre enquadramento e saneamento; Erika 296 

falou que as datas foram definidas, e serão nos dias 20 e 27 de outubro de 2021. f. Planejamento de atividades 297 

e contratações prioritárias; Erika falou que existem muitas demandas, dessa forma, as mesmas foram 298 

priorizadas, sendo definidas cinco demandas prioritárias para dar início aos termos de referências e 299 

contratações, e então serem enviadas para a AGEVAP. Julieta acrescentou que algumas das demandas são a 300 

contratação da empresa de educação ambiental e contratação de um funcionário temporário para acompanhar 301 

o enquadramento.  g. Solicitação de recursos via GT FUNDRHI – CERHI (saldo remanescente). Foi informado que 302 

foram solicitados os recursos que ainda estavam na conta. Assuntos gerais. Erika falou que houve uma 303 

solicitação da AMAVALE – Assoc. de Morad. do Vale das Videiras, para a retirada da instituição da titularidade 304 

no plenário. Sendo assim é retirada a mesma e primeiro suplente se torna membro titular, sendo este a 305 

ADEFIMPA – Assoc. Def. Prom. Pessoa c/ Deficiência. A AMAVALE passa para o fim da lista de suplentes. A GAPA 306 

atingiu um número de faltas consecutivas, sendo assim a OMA-Brasil assume a vaga de titular. Erika agradeceu 307 

a presença de todos e encerrou a reunião. 308 

Encaminhamentos: 1. Agendar reunião para apresentação do INEA sobre os parques fluviais, o trecho onde será 309 

implementado o skate park e os projetos de intervenções nos rios de Teresópolis, convidando sociedade 310 

interessada; 2. Incluir na CT Mananciais: Prefeitura de Paty do Alferes, COPPE/UFRJ, EMATER, APEA e CEFET-RJ, 311 

como membros, e ACERDAT e UERJ, como convidadas; incluir na CT IG: Transportes Única, Prefeitura de Três 312 

Rios e ADEFIMPA, como membros, e APEA e Novamosanta, como convidadas; 3. Publicar a Resolução aprovada 313 

durante a reunião, sobre a indicação da microbacia alvo na Região Hidrográfica IV para participação no 1º ciclo 314 

do Programa Mananciais; 4. Enviar Contrato de Gestão consolidado com os termos aditivos para os membros; 5. 315 
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Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

Encaminhar apresentação sobre os setores da AGEVAP para os membros; 6. Publicar a Resolução aprovada 316 

durante a reunião, sobre custeio da AGEVAP em situação extrema e em caráter emergencial; 7. Agendar, em 317 

agosto, após a entrega de todos os produtos, a reunião sobre o Plano de Bacia para a sociedade; 8. Por decisão 318 

do Plenário: após desistência da titularidade da AMAVALE, a ADEFIMPA passa a ser titular; e por ter atingido no 319 

número de faltas, a GAPA perde a vaga no Comitê, passando para a titularidade, a OMA Brasil. 320 

Reunião encerrada às 17 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 321 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 322 

Petrópolis, 15 de junho de 2021.     323 

Ata aprovada na 83ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 17 de agosto de 2021, via 324 

plataforma de videoconferência Google Meet. 325 

 326 

 327 

 328 

 329 

                      330 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio (Marcus Machado Gomes ), INEA (Guilherme Alves Cardoso 331 

Moreira),Pref.de Paraíba do Sul (Felipe Thiago da Silva Lima), Pref. de Petrópolis (Edmardo de Oliveira Campbell 332 

Júnior), Pref. de Petrópolis  (Julia Magalhães Horta), Prefeitura de S. J.V. Rio Preto (Alexandre de Souza Santos), 333 

Pref. de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Três Rios (Carolina da Silva Zanardi), Pref. de Três 334 

Rios (Larissa Miranda Ribeiro), FIPERJ (Lícius de Sá Freire). Usuários da água: Águas do Imperador (Neylton 335 

Antonio Maluf Júnior), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), FIRJAN - Região Serrana (Luiz Fernando Gomes 336 

Soares), Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção) e Werner Fábrica de Tecidos 337 

(Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), ACAMPAR(Vera de 338 

Fátima Martins), ADEFIMPA (Sebastião Martins), APEA (Claudia Karina Wilberg de Castro), CDDH – Centro de 339 

Def. dos Direitos Humanos Pet. (Daniele Linden), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima),  NOVAMOSANTA 340 

(Elena Monteiro Welper), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), Associação do 341 

Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca), ACERDAT-RJ (Cátia de Almeida Macedo Gonzaga), 342 

UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach). Convidados: DIRAM/INEA (André Moreira), DIRAM/INEA (Bruno 343 

Pereira), Conselho M. de Ambiente de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Conselho M. de Ambiente 344 

de Paraíba do Sul (Walter Martins Câmara Junior), PPGMA UERJ (Francisco Pontes), Partido Verde / Petrópolis 345 

(Octavio Dantas), Arquitetos e Urbanistas da Pref. de Petrópolis (Ilka Beatriz), Mov. do Alug. Social e Moradia de 346 

Petrópolis e Comissão das Vítimas das Tragédias da R. Serrana do Est. do Rio de Janeiro (Claudia Renata Ramos), 347 

Convidada - Arquiteta autônoma (Renée Kreuger), Convidada (Natalia Kochem), Convidada (Camila Berçot), 348 

Convidada (Flavia Valadares), Convidada (Letícia Andrade), Convidada (Raquel Cruz), Convidada (Neila Faber da 349 

Silva), Convidado (Bruno Graell), AGEVAP (Giovana Cândido Chagas), AGEVAP (Monique Soares), AGEVAP/UD2 350 

(Victor Machado Montes), AGEVAP/UD2 (Luísa Poyares Cardoso), AGEVAP/UD2 (Déborah Cunha Frederico), 351 

AGEVAP/UD2 (Beatriz Motta Gonçalves). Ausências Justificadas: Pref. de Areal (Alice Silva Pereira Hagge) Pref. 352 

de Areal (Josiele Batista da Cruz), Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), Pref. de Carmo (Nélida Abreu 353 

Marques), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), FESO (Raquel Carvalho de Souza), COPPE/UFRJ (José 354 

Paulo Soares de Azevedo), Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro), UERJ/Petrópolis (Maria das Graças 355 

Ferreira). 356 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 




