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ATA DA 85ª 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 14 2 

(quatorze) de dezembro de 2021, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 3 

presença de 25 (vinte e cinco) membros do Comitê Piabanha e 10 (dez) convidados (conforme a relação de 4 

presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR).  Pauta/ 5 

Discussão: 1. Aprovação da ata da 84ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha.  A ata foi aprovada pelos 6 

membros. 2. Aprovação do Instituto de Biologia da UFRJ como membro suplente da Sociedade Civil. Erika 7 

Cortines (UFRRJ-ITR) explicou que esse item foi apresentado na última reunião, mas devido à ausência do 8 

representante da instituição foi passado para próxima. Informou que toda a documentação necessária foi 9 

entregue e será realizada a votação para a aprovação ou não do Instituto de Biologia da UFRJ como membro 10 

suplente da Sociedade Civil. Vinicius Farjalla (UFRJ – Instituto de Biologia) se apresentou e disse que atualmente 11 

é professor do departamento, já realizou estudos com outros pesquisadores sobre a vazão ecológica do 12 

Piabanha, e também, sua especialidade atualmente está direcionada a limnologia. Ressaltou que a vaga que o 13 

Instituto está pleiteando seria como suplente, a fim de integrar melhor as ações da UFRJ dentro do Comitê. 14 

Rafaela Fachetti (Trans. Única) ressaltou que o histórico apresentado vem de encontro com o desejo do Comitê 15 

de estar perto das universidades, firmando parcerias para a geração de pesquisas aplicadas na região. Markus 16 

Budzynkz (APEDEMA-RJ) destacou que a UFRJ já possui cadeira como titular e que prof. Vinicius Farjalla poderia 17 

ser substituto do representante titular, para evitar possíveis problemas, que poderiam gerar insegurança 18 

jurídica com relação a uma instituição com duas representações distintas no âmbito de votações como já 19 

ocorreu em outros comitês. Dessa forma, mantém a sua proposta de apenas uma cadeira por entidade. Marcus 20 

Gomes (ICMBio – PARNASO) ressaltou que as universidades abrangem um universo muito heterogêneo e 21 

diversificado, nunca foram uma entidade única, e também, cada instituto tem os seus conhecimentos e podem 22 

oferecer a suas contribuições. Na sua opinião, são instituições diferentes, com histórias muito diferentes e com 23 

equipes distintas, mas com visões que podem se complementar. Desta forma, cabe à representação dessa 24 

diversidade no Comitê. Rafaela Fachetti destacou que as instituições COPPE e Instituto de Biologia apesar de 25 

fazerem parte da UFRJ possuem CNPJ diferentes não sendo consideradas a mesma entidade, com missões 26 

diferentes. Vinicius Farjalla complementou que o Instituto de Biologia se distingue da COPPE apesar das 27 

interações que podem ocorrer no desenvolvimento de projetos, porém, a organização das instituições é bem 28 

diferente. Segundo ele, ao seu ver trazer oficialmente o Instituto para dentro do Comitê poderá ocorrer muitos 29 

benefícios para ambas as partes. Erika Cortines ressaltou que o Instituto está pleiteando uma vaga de suplente 30 

e provavelmente o voto duplicado não irá ocorrer na prática, pois a instituição entraria como última suplente 31 

da sociedade civil. Markus Budzynkz sugeriu que seja verificado junto à assessoria jurídica sobre esse caso em 32 

específico. Foi aprovado o Instituto de Biologia da UFRJ como membro suplente da sociedade civil, com a 33 

aprovação condicionada à parecer jurídico favorável. Portanto, encaminhar para a análise da assessoria jurídica. 34 

3. Aprovação da Resolução que dispõe sobre as regras eleitorais do Comitê Piabanha, regulamentando o Art. 35 
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8º, §11 do Regimento Interno do Comitê. Erika Cortines explicou que foi elaborada uma proposta resolução e 36 

que o Edital está previsto para ser lançado em janeiro de 2022. Ela ressaltou que caso a resolução seja 37 

aprovada, é necessário montar a comissão eleitoral para dar andamento ao processo. Victor Montes (AGEVAP-38 

UD2) apresentou a minuta de resolução que dispõe sobre as regras eleitorais do Comitê Piabanha, 39 

regulamentando o Art. 8º, §11 do Regimento Interno do Comitê Piabanha. Explicou que já havia a Resolução nº 40 

40 de 2017 que tratava apenas das eleições do período, já essa nova que está sendo proposta irá dispor sobre 41 

todos os processos eleitorais, pois suas regras são gerais. Markus Budzynkz perguntou se o fórum eleitoral será 42 

presencial ou acontecerá de maneira híbrida. Victor Montes respondeu que não consta especificamente na 43 

resolução, apenas que poderia ser presencial e/ou virtual, sem detalhamentos. Markus Budzynkz sugeriu que 44 

essa possibilidade seja incluída na resolução considerando a melhora do cenário pandêmico para o próximo 45 

ano. Erika Cortines complementou que está destacado na Resolução que essa questão será definida na 46 

convocatória e para a realização de maneira híbrida é necessário verificar a infraestrutura. Victor Montes 47 

sugeriu que essas especificidades sejam definidas no edital, o que é permitido pela Resolução. Markus Budzynkz 48 

sugeriu que no Art.9º seja acrescida a possibilidade das entidades que não conseguirem se candidatar 49 

participarem como convidadas. Nelson Reis (OMA-Brasil) perguntou se no período de recursos alguma 50 

documentação obrigatória ainda será aceita. Claudia Karina (APEA) sugeriu que o prazo seja verificado na 51 

legislação, com relação aos representantes que venham a se candidatar a cargos públicos, para a definição do 52 

prazo de solicitação de renúncia. Nelson Reis perguntou como é caracterizada a atuação dentro do território. 53 

Erika Cortines respondeu que palestras, eventos, lives que tratem ou citem a RH-IV, assim como a realização de 54 

trabalhos e pesquisas que envolvam a região. Markus Budzynkz sugeriu que dentro do prazo de recurso seja 55 

possível a entrega de alguma documentação caso necessário, pensando nas instituições com mais dificuldades 56 

de atualização dos mesmos. Claudia Karina perguntou se no caso da sociedade civil é necessário constar no 57 

estatuto da organização a sua atuação ligada ao meio ambiente. Victor Montes respondeu que precisa ter no 58 

estatuto a atuação ligada ao meio ambiente e/ou recursos hídricos. A Resolução foi aprovada por todos os 59 

membros presentes na reunião. Foi definido que a Comissão poderia ser formada na ocasião e, após as 60 

manifestações de interesse, o Plenário aprovou a Comissão Eleitoral composta por: I. Representante do Poder 61 

Público – Consultar Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) / Marcus Gomes (ICMBio); II. Representante dos 62 

Usuários da água - Rafaela Fachetti (Trans. Única) /Julieta Paiva (Werner F. Tecidos; Representante da 63 

Sociedade Civil - Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) / Claudia Karina (APEA). 4. Apresentação - Acordo de 64 

Cooperação Técnica com a Câmara Municipal de Petrópolis. Erika Cortines explicou que na semana passada 65 

ocorreu a assinatura do documento físico, e o acordo possui como intuito viabilizar a atuação conjunta no 66 

desenvolvimento de ações integradas visando a melhoria da qualidade da água dos rios no município de 67 

Petrópolis, de forma que a sua atuação possa ser aproveitada da melhor maneira para viabilizar, agilizar e 68 

oficializar tais ações. Falou que a ideia é se conquistar um maior intercâmbio entre o Comitê e a Câmara de 69 

Vereadores, para que juntos possam pensar em projetos e legislações municipais que tratem sobre as questões 70 
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hídricas. Fazem parte do plano de trabalho as seguintes ações: 1. Captação de recursos para desenvolvimento 71 

de projetos; 2. Levantamento e consolidação de dados de monitoramento existentes; 3. Participação da Câmara 72 

Municipal nas discussões sobre o enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso; 4. Ações de educação 73 

ambiental incorporando a temática de recursos hídricos; 5. Oficinas junto às escolas municipais de Petrópolis; 74 

etc. O Vereador Frederico Procópio (Câmara de Vereadores de Petrópolis) agradeceu ao Diretório Colegiado do 75 

Comitê por ter dado andamento ao projeto e disse que a ideia inicial era baseada no desconforto de todos 76 

sobre o que vem acontecendo com o Rio Piabanha e aos demais recursos hídricos do munícipio. Sendo assim, 77 

as ações são de extrema importância para Petrópolis pois o município sofre com algumas questões, como a 78 

descontinuidade dos governos, que atualmente a cidade está sendo comanda por um prefeito interino, o que 79 

gera uma instabilidade ainda maior. Desta forma, o acordo de cooperação foi o instrumento mais seguro 80 

encontrado, sem repasses de verbas de um ente para o outro, sendo o recurso destinado diretamente para o 81 

projeto, evitando assim, possíveis entraves jurídicos. Segundo ele, também está sendo elaborado um projeto de 82 

lei que já foi encaminhado para a revisão e inclusão de sugestões do Comitê para que seja apresentado à 83 

Câmara, e uma outra iniciativa que irá partir do acordo será a revisão do Plano Diretor em convergência com o 84 

Plano de Bacia. Nelson Reis destacou a importância de ser ter um instrumento político-legal que vincule os 85 

municípios a serem signatários do Plano de Bacia para que todas as políticas conversem com a gestão hídrica. 5. 86 

Eleição de membro da Sociedade Civil para o Diretório Colegiado para mandato até 04/2022. Erika Cortines 87 

informou que com a saída da COPPE/UFRJ do Diretório Colegiado, após solicitação do seu representante José 88 

Paulo Azevedo, foi necessário pautar nesta reunião a eleição de membro da Sociedade Civil para o Diretório 89 

Colegiado para mantado até as próximas eleições, em abril de 2022. Desta forma, após explicações, os 90 

membros da Sociedade Civil, em sala separada criada especificamente para esta finalidade, elegeram por 91 

unanimidade a APEA, representada por Claudia Karina Wilberg para o Diretório Colegiado do Comitê. 6. 92 

Aprovação do calendário de reuniões plenárias 2022. Victor Montes apresentou o calendário proposto para as 93 

reuniões plenárias de 2022, seguindo a regra de ser as terceiras terças-feiras dos meses pares, exceto, 94 

dezembro em que a reunião é antecipada em uma semana. Erika Cortines destacou que essas datas serão 95 

postadas no calendário oficial no site do Comitê. O calendário foi aprovado pelos membros presentes na 96 

reunião. 7. Informes:  a. V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha. Erika Cortines destacou que os 97 

vídeos estão disponíveis no canal do Comitê no Youtube. Explicou também, que o seminário buscou tratar 98 

sobre o enquadramento, uma das principais metas do Comitê, sendo muito bem trabalhado e organizado pela 99 

equipe. b. Encontro de Pesquisadores. Erika Cortines ressaltou que o encontro foi bastante produtivo e os 100 

vídeos estão disponíveis no canal do Centro Biodiversidade Serra dos Órgãos no Youtube. Ela também destacou 101 

duas palestras que aconteceram referentes aos recursos hídricos que tiveram como temas o “Enquadramento 102 

em Unidades de Conservação Integral” e “Desaparecimento Histórico dos Rios e Soluções Baseadas na 103 

Natureza.” Marcus Gomes destacou que houve um destaque muito grande para o Comitê Piabanha, o 104 

mostrando como um ambiente inovador e muito ativo, responsável por inspirar outros comitês de bacia. c. 105 
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Proposta de enquadramento de trechos de corpos hídricos em classes de uso inseridos em UCs Proteção 106 

Integral. Erika Cortines explicou que foi enviada uma proposta de Resolução ao INEA que tinha como objetivo o 107 

enquadramento de trechos de corpos hídricos em classes de uso inseridos em Unidades de Conservação de 108 

Proteção Integral. Essa proposta foi devolvida e algumas demandas foram solicitadas para a proposição dessa 109 

Resolução. Dessa forma, foram realizadas reuniões com os gestores de cada unidade de conservação, além de 110 

agregar informações, como o plano de manejo dos parques. Devido ao avanço nas discussões com o Parque 111 

Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, será tramitada, inicialmente, uma Resolução para o mesmo, que 112 

será utilizada como modelo para o desenvolvimento das demais. Os mapas foram divididos em partes para 113 

melhor visualização dos pontos e trechos de rios. Segundo ela, o objetivo é que a Resolução seja bem elaborada 114 

e fundamentada para que seja aprovada pelo INEA, e assim, consolidar o compromisso do Comitê com as UCs. 115 

Victor Montes informou que foi agendada uma reunião com a equipe técnica do Parque N.M. Montanhas de 116 

Teresópolis no dia 21 de dezembro para dar andamento ao trabalho. d. Repasses automáticos dos recursos do 117 

FUNDRHI. Erika Cortines explicou que foi aprovado os repasses automáticos dos recursos do FUNDRHI. e. 118 

Adesão dos municípios da RH-IV ao processo de concessão dos serviços de água e esgoto pelo governo do 119 

Estado. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) explicou que havia sido solicitado pelo Comitê uma consulta formal aos 120 

municípios que fazem parte da RH-IV sobre a adesão ao processo de concessão dos serviços de água e esgoto 121 

pelo governo do Estado. Alguns municípios não deram retorno, mas com o lançamento do edital já se tem a 122 

informação oficial com o leilão acontecendo no final do mês de dezembro. Dessa forma, os municípios inseridos 123 

no Bloco 3 do novo leilão da CEDAE são Carmo, Sapucaia e Sumidouro. f. Questionário de Avaliação, conforme 124 

meta do CG nº 01/2010. Erika Cortines informou que o Questionário de Avaliação é uma das metas do Contrato 125 

de Gestão. Sendo assim, foi encaminhado para que os membros possam responder e pediu a colaboração de 126 

todos. Victor Montes complementou que o questionário estará disponível até o dia 17 de dezembro.  g. 127 

Participações no FFCBHs, CERHI, MP e demais instâncias. Rafaela Fachetti destacou a realização do ECOB pelo 128 

Fórum Fluminense e informou que o mandato dos coordenadores foi prorrogado, pois não houveram novas 129 

candidaturas, e também para que aconteça a finalização do regimento interno no intuito de normatizar as 130 

próximas eleições. Ela ressaltou que todas as propostas que surgem na ALERJ com relação aos recursos hídricos, 131 

o Fórum tem buscado participar e questionar quando necessário. Além disso, é responsável por recomendar ao 132 

CERHI a flexibilização do 70% direcionado ao esgotamento urbano para que as áreas rurais possam ser 133 

contempladas. Erika Cortines informou que no CERHI dentro das câmaras técnicas foi discutida a elaboração de 134 

um cadastro de Iniciativas de Soluções Baseadas na Natureza e a proposta agora será encaminhado ao Plenário. 135 

Segundo ela, em um primeiro momento serão abordados os programas e ações que utilizem os recursos 136 

públicos. Markus Budzynkz informou que será realizado a partir de 25/01/2022 o IV ENCONTRO DE EA, 137 

AGROECOLOGIA E ECOSOL das Regiões Centro Sul, Fluminense e Serrana e gostaria de receber o apoio do 138 

Comitê Piabanha na divulgação. Em breve a Comissão Organizadora informará a data e o link para participação. 139 

h. Projeto Expedição Rio Paraíba do Sul. Erika Cortines explicou que todos os Comitês afluentes do Rio Paraíba 140 



 

5 
 

do Sul estão se reunindo para a realização de uma expedição da foz até a nascente do Rio. Segundo ela, um dos 141 

principais objetivos é mobilizar os atores para a recuperação das nascentes. Esse evento está sendo proposto 142 

para o dia 10 de março, e sua ideia é que o encontro do Comitê Piabanha seja realizado no encontro dos Três 143 

Rios, na foz do Piabanha, podendo ser um ponto estratégico para a mobilizar o entorno. Ela perguntou se 144 

alguém teria interesse em participar dessa coordenação. Rafaela Fachetti ressaltou que essa ação é de extrema 145 

importância para que a sociedade passe a ter conhecimento das ações do Comitê. Erika Cortines explicou que o 146 

intuito é começar a divulgação agora para iniciar as atividades em março. Rafaela Fachetti sugeriu que a Câmara 147 

de Vereadores de Petrópolis seja informada para que possa participar ativamente da expedição. Carlos Elysio 148 

Moreira da Fonseca (Associação do Vale do Mata Porcos) sugeriu que as instituições parceiras sejam 149 

contactadas para que possam auxiliar na logística de transporte. i. Concurso Ecohabitar. Erika Cortines explicou 150 

que essa proposta partiu da UERJ e a ideia é firmar parcerias para elaborar um concurso que desenvolva 151 

projetos para área de Itaipava, próximo à Feirinha. Ela também destacou, que é necessário verificar junto ao 152 

INEA o andamento do projeto do SkatePark que foi proposto para a mesma área. Claudia Karina complementou 153 

que o intuito é que seja um projeto integrado e que movimente a região, levando em consideração suas 154 

características, etc., e ressaltou que a princípio seria apenas uma ideia. Erika Cortines sugeriu aguardar o 155 

retorno do INEA para oficializar ou não a parceria. 156 

Encaminhamentos: 1. Foi aprovado o Instituto de Biologia da UFRJ como membro suplente da sociedade civil, 157 

com a aprovação condicionada à parecer jurídico favorável. Portanto, encaminhar para a análise da assessoria 158 

jurídica. 2. Publicar no site a Resolução aprovada, que dispõe sobre as regras eleitorais do Comitê Piabanha. 3. 159 

Foi aprovada a Comissão Eleitoral 2022-2026, sendo definidos os membros: Usuários da água - Rafaela 160 

Facchetti (Transp. Única) / Julieta Paiva (Werner); Sociedade Civil. – Markus Budzynkzy (APEDEMA) / Karina 161 

Wilberg (APEA). Em relação ao Poder Público, o Plenário solicitou consultar os membros por e-mail, pois não 162 

houve candidatos.  4. Atualizar a composição do Diretório Colegiado, tendo em vista a eleição da APEA (Karina 163 

Wilberg) para o Diretório Colegiado até o final do mandato atual. 5. Publicar no site o calendário de reuniões 164 

Plenárias aprovado: 86ª - 15/02; 87ª - 19/04; 88ª - 21/06; 89ª - 16/08; 90ª - 18/10; 91ª - 13/12. 6. Solicitar e 165 

divulgar os vídeos do Concurso realizado pelo Comitê Rio Dois Rios. 166 

 167 

Reunião encerrada às 17 horas e 25 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 168 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 169 

Petrópolis, 14 de dezembro de 2021.    170 

  171 

Ata aprovada na 86ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 15 de fevereiro de 2022, via 172 

plataforma de videoconferência Google Meet. 173 

 174 
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Original assinada      

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

                175 

 176 

 177 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio (Marcus Machado Gomes), Pref. de Petrópolis, INEA (Renato Massa), 178 

Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta), Pref. S.J.V. Rio Preto (Eluá Nogueira Torres de Andrade), Pref. S.J.V. 179 

Rio Preto (Alexandre de Souza Santos), Pref. de Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro 180 

(Gabriel da Silva Marques), Pref. de Três Rios (Carolina da Silva Zanardi). Usuários da água: Águas do Imperador 181 

(Edilene Branco), Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), COMDEP (Ronaldo 182 

Augusto da Rocha) e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ 183 

(Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima 184 

Martins), ADEFIMPA (Luís Eduardo Amorim Ramos), APEA (Claudia Karina Wilberg de Castro), CDDH – Centro de 185 

Def. dos Direitos Humanos Pet. (Daniele Linden), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), FESO (Raquel 186 

Carvalho de Souza), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), OMA-BRASIL (Nelson Reis), Projeto Araras (Luciana Bassous 187 

Pinheiro), Associação do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca),  ACERDAT-RJ (Yurhii Steinmetz 188 

Budzynkz). Convidados: Câmara de Vereadores de Petrópolis (Frederico Procopio Mendes), Câmara de 189 

Vereadores de Petrópolis (Alexandra Tinoco), Partido Verde/Petrópolis (Octavio Dantas), UFRJ – Instituto de 190 

Biologia (Vinicius Farjalla), Convidado (Wellington Santos Cinelli), Convidado (Jose Roberto Simas), 191 

(AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), AGEVAP/UD2 (Luísa Poyares Cardoso), AGEVAP/UD2 (Gabrielle 192 

Silveira dos Reis), AGEVAP/UD2 (Beatriz Motta Gonçalves). Ausências Justificadas: Pref. de Areal (Josiele Batista 193 

da Cruz), Pref. de Paty de Alferes (José Maria Soares Filho), Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), 194 

CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), FIRJAN - Região Serrana (Luiz Fernando Gomes Soares), COPPE/UFRJ 195 

(José Paulo Soares de Azevedo), NOVAMOSANTA (Elena Monteiro Welper), UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina 196 

Chaves Drach), UERJ/Petrópolis (Maria das Graças Ferreira).  197 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 


