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ATA DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

28 (vinte e oito) de janeiro de 2022, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

Google Meet, com a presença de quatro membros do Diretório Colegiado e cinco convidados (conforme 3 

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

do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. Aprovação da ata da 83ª Reunião 5 

do Diretório Colegiado. A ata foi aprovada pelos membros.  2. Aprovação dos temas das palestras do 6 

Plano de Capacitação 2022. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) explicou que é necessário definir os temas para 7 

as palestras do Plano de Capacitação em 2022. Sendo assim, a primeira palestra já foi definida para o 8 

dia 17 de fevereiro e será apresentada pelo Marcus Lima abordando a temática “Diagnóstico 9 

socioambiental feito pelo munícipio, área urbana consolidada, área de preservação permanente e faixa 10 

marginal de proteção de acordo com a Lei 14.825/2021.” Victor Montes (AGEVAP/UD2) complementou 11 

que o alinhamento com o palestrante será realizado na próxima semana. Ele também destacou que a 12 

palestra no mês de abril abordaria o tema “Experiência do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana 13 

com o Projeto Sala de Monitoramento”, sendo realizada pelo João Gomes. Já a palestra do mês de junho 14 

abordaria o tema “Apresentação sobre o Decreto nº 42.356/2010 – Demarcação das FMP’s nos 15 

processos de licenciamento ambiental e de emissões e autorizações ambientais no Estado do Rio de 16 

Janeiro e seus impactos”, sendo realizada pelo Jorge Chaves. Rafaela Facchetti (Transportes Única 17 

Petrópolis) sugeriu que o Luís Carlos (Theopratique) seja convidado para tratar sobre o plano municipal 18 

de riscos do município de Petrópolis, e devido a importância do assunto poderia ser realizada em breve. 19 

Victor Montes respondeu que pode ser realizada antes sim e complementou que o plano já foi solicitado 20 

à prefeitura. Cláudia Karina (APEA) sugeriu que uma alteração na ordem das palestras para que os temas 21 

estejam em consonância. Erika Cortines sugeriu que uma palestra poderia abordar a questão dos 22 

agrotóxicos na água, pois será importante para área envolvida no PRISMA. Victor Montes 23 

complementou que as demais sugestões podem ser inclusas ao decorrer do ano, conforme as demandas 24 

do Comitê. 3. Adequação da Resolução que dispõe sobre o GT Plano de Bacia e Enquadramento para 25 

acompanhamento da execução do Plano. Victor Montes explicou que essa adequação será necessária 26 

pois nas atribuições do grupo atual não consta o acompanhamento da execução do Plano. Sendo assim, 27 

ele apresentou uma minuta de resolução, demonstrando as adequações necessárias. A Resolução 28 

dispõe sobre alterações no Grupo de Trabalho Plano de Bacia e Enquadramento, define seus 29 

procedimentos e revoga a Resolução CBH Piabanha nº 52/2019. Segundo o Art.1º, o Grupo de Trabalho 30 

Plano de Bacias e Enquadramento passa a ser composto por 9 (nove) membros, nomeados pelo Plenário 31 

do CBH Piabanha, contendo com o mínimo 1 membro (um) do segmento Poder Público, 1 membro (um) 32 
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do segmento Usuários de Água e 1 membro (um) do segmento Sociedade Civil. O CBH Piabanha 33 

convidará as seguintes entidades para compor o Grupo: I – 1 (um) representante da Agência Nacional 34 

de Água e Saneamento (ANA); II – 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Ambiente e 35 

Sustentabilidade (SEAS); III – 1 (um) representante do Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Além disso, 36 

o Grupo poderá ser composto ainda, por outros 3 (três) membros da plenária do Comitê ou ainda 37 

profissionais/especialistas externos, todos eles indicados formalmente, por um membro da plenária, 38 

junto ao Secretário do Comitê, os quais terão direito, a voz e voto. Caso não haja demanda e nomeação 39 

de representantes para o preenchimento de todas as vagas, o GT Plano poderá funcionar com um 40 

número mínimo de 3 membros. O mandato dos membros do GT Plano será de 4 (quatro) anos, 41 

coincidente com o mandato da plenária do Comitê Piabanha. Ficam mantidos os membros e 42 

Coordenadores atuais, desde que haja interesse na permanência. O Art.2º aborda que a composição 43 

dos membros do GT Plano deverá considerar a natureza técnica de sua competência. Já o Art.3º define 44 

o O GT Plano é instância de apoio do Comitê, competindo-lhe prestar assessoria técnica e em especial: 45 

I – Acompanhar e avaliar a implementação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha; II – 46 

Orientar a execução das ações previstas no Plano de Bacia em seus respectivos prazos; II – Acompanhar 47 

a execução das ações previstas no Plano; III – Emitir parecer sobre a consulta que lhe for encaminhada 48 

pela Diretoria; IV – Oferecer subsídios para manifestações do Comitê em relação à execução das ações 49 

do Plano; V – Manter o Comitê informado sobre as questões pertinentes ao seu funcionamento; VI – 50 

Participar, quando solicitado de reuniões conjuntas com o grupo de acompanhamento do PIRH-PS; VII 51 

– Elaborar relatório anual de acompanhamento da implementação das ações e apresentar em reunião 52 

plenária. VIII - Acompanhar os estudos preliminares, a proposta e a execução de enquadramentos dos 53 

corpos hídricos da Região Hidrográfica IV, em conjunto com a Câmara Técnica Instrumentos de Gestão; 54 

IX - Apresentar ao Plenário e ao Diretório o andamento dos trabalhos do Grupo sempre que pertinente 55 

ou solicitado. O Art.4º estabelece que o GT Plano terá um Coordenador e um subcoordenador, eleitos 56 

por seus membros, por maioria simples dos votos, na primeira reunião de cada período de sua vigência. 57 

Fica mantido o Coordenador atual do Grupo, até o término do mandato atual do Plenário, cabendo ser 58 

eleito um subcoordenador. No Art. 5º determina-se que o GT Plano, através de seu Coordenador, 59 

poderá solicitar apoio à Secretaria Executiva do Comitê para o desempenho de suas atribuições, 60 

principalmente no que se refere a: I – Preparação da pauta e convocação das reuniões; II – Expedição 61 

de correspondência, organização de arquivo e atividades de divulgação; III – Redação dos registros das 62 

reuniões; IV – Apoio logístico necessário à realização das reuniões. O Art. 6º estabelece que cabe ao 63 

Grupo de Trabalho reunir-se-á ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano, sendo duas reuniões por 64 
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semestre e extraordinariamente por convocação do Coordenador ou da maioria dos seus membros. Nas 65 

reuniões serão redigidos registros, aprovados na reunião seguinte e assinados pelo Coordenador, de 66 

forma a retratar as discussões relevantes e todas as decisões tomadas e aprovadas pelos seus membros. 67 

As reuniões serão públicas e deverão ser instaladas, em primeira convocação, com 50% (cinquenta por 68 

cento) dos membros mais um; e, em segunda convocação, com pelo menos 1/3 (um terço) de seus 69 

membros. As reuniões poderão acontecer de forma presencial, virtual ou híbrida. Para as reuniões 70 

virtuais ou híbridas deverão ser seguidos todos os procedimentos regulamentados através do 71 

Regimento Interno. De acordo com o Art.7º, as reuniões serão públicas, e os eventuais pedidos de 72 

intervenções dos participantes que não sejam membros efetivos deverão ter a anuência dos membros. 73 

Dessa forma, o Art. 8º determina que durante as reuniões caberá ao coordenador: I – Conceder a 74 

palavra pela ordem de inscrição; II – Determinar o tempo para cada orador, a fim de que toda a matéria 75 

possa ser examinada dentro do tempo de duração da reunião; III – Submeter a matéria à votação, depois 76 

que todos os membros inscritos tenham sobre ela se manifestado. Já o Art.9º determina que as decisões 77 

do GT Plano serão tomadas por votação da maioria simples dos membros presentes, cabendo o voto de 78 

desempate a sua coordenação. Rafaela Facchetti sugeriu que o GT seja desmembrado e assim se tenha 79 

um GT que trate somente sobre o enquadramento e outro sobre o Plano de Bacia. Victor Montes 80 

explicou que o GT pode se destinar somente ao Plano e as questões relacionadas ao enquadramento 81 

podem ser direcionadas na Câmara Técnica Instrumento de Gestão. Julieta Paiva (Werner F. Tecidos) 82 

demonstrou sua concordância com a sugestão de desmembrar o Grupo de Trabalho. Erika Cortines 83 

destacou que é preciso avaliar, pois no momento inicial do Plano o foco está no enquadramento. 84 

Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) sugeriu que essa proposta seja encaminhada ao GT Plano de 85 

Bacia e Enquadramento e que seja preparada outra Resolução já visando o desmembramento do GT.  86 

4. Adequação da Resolução nº 60/2020, que dispõe sobre a Conta Reserva. Victor Montes explicou que 87 

essa alteração foi necessária em outros Comitês, sendo assim, a mesma dispõe sobre a 88 

operacionalização/ funcionamento de Conta Reserva para custeio operacional do Contrato de Gestão 89 

nº 01/2010 firmado entre o Instituto Estadual do Ambiente – INEA e a Associação Pró-Gestão das Águas 90 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP das funções inerentes à Agência de Água do 91 

Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-Bacias Hidrográficas dos Rios 92 

Paquequer e Preto e revoga a Resolução CBH-Piabanha nº 60/2020.  Segundo o Art.1º, fica disciplinada 93 

a operacionalização/funcionamento de Conta Reserva para custos operacionais, conforme previsto no 94 

Contrato de Gestão INEA nº 01/2010 e estabelecido na legislação pertinente. O Art.2º define que a 95 

Conta Reserva será utilizada para o pagamento dos custos operacionais da entidade delegatária no caso 96 
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de situações extremas ou excepcionais e ações judiciais. A utilização justificada dos recursos existentes 97 

na Conta Reserva poderá ser requerida pela entidade delegatária e deverá ser autorizada 98 

expressamente pela Diretoria do Comitê através de deliberação em reunião específica. Fica 99 

considerada, exemplificativamente, situação excepcional, que possibilita o uso de recursos da Conta 100 

Reserva, a recomposição do déficit de recursos para custeio em razão da redução dos recursos da 101 

CFURH, destinados aos contratos de gestão de entidades delegatárias de comitês de bacia com baixa 102 

arrecadação pela cobrança sobre os usos dos recursos hídricos, no ano de 2022. Fica considerada, 103 

exemplificativamente, situação extrema, que possibilita o uso de recursos da Conta Reserva, a ausência 104 

ou atraso de repasse de recursos de custeio pelo órgão gestor. O Art.3º estabelece que o valor a ser 105 

depositado na conta reserva será definido através de resolução específica a ser aprovada pelo CBH-106 

PIABANHA ou pelo CERHI, respeitando as atribuições de cada órgão deliberativo e as diretrizes do 107 

contrato de gestão. Os valores da Conta Reserva deverão ser depositados em conta específica e 108 

trimestralmente deverá ser enviado um demonstrativo com o saldo e os rendimentos do período ao 109 

CBH-Piabanha. O balanço contábil da Conta Reserva será apurado anualmente, ao final do exercício 110 

financeiro, com encaminhamento do mesmo ao Comitê e apresentação com esclarecimentos, caso o 111 

colegiado julgue necessário. No Art. 4º define-se que o aporte inicial de recursos financeiros para 112 

formação da Conta Reserva estabelecida por esta Resolução será oriundo dos valores da CFURH 113 

depositados na CUTE e objeto de devolução através do TAC homologado nos autos da Ação Civil Pública 114 

nº 0018492- 42.2017.8.19.0001. O Art. 5º determina que no caso de utilização dos recursos das Contas 115 

Reservas, o CBH-PIABANHA deverá deliberar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, através de 116 

resolução específica, a necessidade/possibilidade de sua recomposição. No caso da situação 117 

excepcional, não haverá necessidade de ser realizada a recomposição definida no caput caso não seja 118 

identificada a possibilidade orçamentária e financeira. Fica a Entidade Delegatária responsável pelas 119 

providências de operacionalização da Conta Reserva para o CBH-PIABANHA. Erika Cortines perguntou 120 

como procederia essa reposição de recursos. Rafaela Facchetti respondeu que só há reposição quando 121 

o recurso é utilizado para pagamentos de custeio. Quando se usa a conta reserva, excepcionalmente, 122 

fica a cargo do Comitê determinar o retorno. Victor Montes ressaltou que, sendo aprovada pelo 123 

Diretório, a minuta será encaminhada para aprovação na próxima reunião plenária. Foi aprovada ad 124 

referendum a Resolução que dispõe sobre a Conta Reserva, devendo ser publicada e encaminhada ao 125 

Plenário para referendo. 5. Encaminhamento sobre intervenções nos rios Cuiabá, Carvão e Santo 126 

Antônio. Erika Cortines explicou que foi realizada a visita técnica por parte dos membros do Diretório 127 

no dia 25 de janeiro e ficou estabelecido solicitar os seguintes aspectos:  I. Processo completo; II. Termo 128 
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de referência; III. Contrato; IV. Projeto.  Sendo assim, posteriormente seria definida a forma de 129 

acompanhamento que será adotada pelo Comitê. Rafaela Facchetti destacou que as informações 130 

levantadas através da visita devem ser relatadas aos responsáveis pelas obras ao se solicitar os itens 131 

citados. Erika Cortines sugeriu que seja elaborado um relatório sobre o que foi apontado na visita. Foi 132 

solicitado enviar Carta ao INEA solicitando providências em relação às intervenções nos Rios Santo 133 

Antônio, Cuiabá e Carvão, incluindo o relato sobre a visita do dia 25/01, informações da Águas do 134 

Imperador, destacando a importância de ser realizada a coleta e tratamento de efluentes nas 135 

localidades, e o que poderia ser feito em relação aos sedimentos que estão indo para a ETA. Também 136 

foi solicitado enviar carta ao Gabinete da Prefeitura de Petrópolis solicitando informações sobre a 137 

participação/autorização/fiscalização/acompanhamento da Prefeitura nas intervenções do INEA nos 138 

Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão. Erika Cortines destacou que também é preciso analisar as obras 139 

com relação aos Parques Fluviais, sendo necessário rever as alternativas para realização do concurso na 140 

área de Itaipava. Dessa forma, ela sugeriu que seja agendada uma reunião com as instituições 141 

responsáveis para decidir o que deve ser feito por parte do Comitê. Raimundo Lopes destacou que a 142 

solicitação somente do contrato, no seu ponto de vista, é o documento mais efetivo pra apontar de 143 

maneira rápida as informações necessárias para a tomada de decisão do Comitê.  6. Planejamento de 144 

ações para 2022 com base no Plano de Bacia. Victor Montes explicou que a maior parte das ações que 145 

compõem a planilha apresentada foram demandadas ano passado e as demais ações surgiram na 146 

reunião realizada com a AGEVAP, totalizando 26 ações. Segundo ele, algumas umas outras ações 147 

poderão ser inclusas pois estão previstas no Plano de Bacia. Dentre as ações, destacam-se como 148 

prioritárias: A. Contratação específica de especialista para atuar no enquadramento de rios: Assessoria 149 

jurídica - previsão de lançamento 04/02, com a previsão de finalização em abril; B. Contratação de novo 150 

monitoramento de rios da RH-IV - vazão em todas as campanhas. Período de cinco anos, conforme Plano 151 

de Bacia. 70 pontos. Todos os pontos monitorados anteriores mais os sugeridos – definição dos pontos 152 

até 07/02 e elaboração do TdR até 21/02. Os pontos já definidos serão encaminhados para os membros; 153 

C. Contratação de serviços especializados para implantação de marcos georreferenciados e placas na 154 

delimitação da Faixa Marginal de Proteção (FMP) do Rio Piabanha – dados enviados para sede, 155 

elaboração do TdR até 21/02 e publicação do ato convocatório até 21/03; D. Contratação de serviços 156 

especializados para implantação de marcos georreferenciados e placas seguindo as manchas de 157 

inundação dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão - dados enviados para sede, elaboração do TdR até 158 

21/02 e publicação do ato convocatório até 21/03; E. Contratação de empresa para delimitação das 159 

FMPs dos demais rios da RH-IV (Rios Preto, Paquequer, Paquequer, Fagundes) - definir a escala ou para 160 
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quais rios o Comitê quer a delimitação até 21/02, a partir de discussões com os municípios para escolha 161 

de um rio principal por município, e também, se há interesse. Além do comprometimento em apoiar a 162 

legislação; F. Contratação de Sistemas de Esgotamento Sanitário convencionais - Estudo de concepção, 163 

serviços técnicos, estudos ambientais, projeto básico e executivo inicialmente para Areal, Três Rios e 164 

São José do Vale do Rio Preto – verificar o interesse das prefeituras, com prazo para a elaboração do 165 

TdR até em abril; G. Contratação de Especialista Administrativo - Carta Comitê solicitando contratação 166 

- Aguardando informação sobre lançamento do Edital do Processo Seletivo Geral; H. Contratação de 167 

Sistemas de Esgotamento Sanitário convencionais - Estudo de concepção, serviços técnicos, estudos 168 

ambientais, projeto básico e executivo inicialmente para Areal, Três Rios e São José do Vale do Rio - 169 

Confirmar interesse das Prefeituras (verificar questão de Areal – FUNASA. Segundo ele, destacam-se 170 

como demais ações: 1. Elaboração de diagnóstico amplo de saneamento e projetos de recuperação de 171 

áreas no Quilombo Boa Esperança – aguardando a aprovação do plano de trabalho; 2. Execução do 172 

Plano de Comunicação - cronograma aprovado com 20 ações anuais, em andamento; 3. Contratação de 173 

empresa para implementar o Projeto de Mobilização e Educação Ambiental - Orçamento com base em 174 

tabelas oficiais até 31/01; 4. ACT Câmara Municipal de Petrópolis - Execução do Plano de Trabalho; 5. 175 

Execução do Plano de Capacitação - Confirmação dos temas e organização da primeira capacitação, 176 

execução de seis capacitações, bimestrais; 6. Mobilização, apoio e contrapartida para Programa 177 

PROTRATAR 2022 - Realizar nova consulta para verificação de projetos; 7. Mobilização, apoio e 178 

contrapartida para Programa MANANCIAIS - Início do PRISMA - primeira ida ao local; 8. Projetos de 179 

Sistemas Alternativos Esgotamento Carmo e Paraíba do Sul - Execução dos projetos; 9. 180 

Acompanhamento SIGA Web Piabanha - Empresa contratada e executando; 10. Acompanhamento da 181 

execução do Plano de Bacia - Aprovação do Planejamento 2022; 11. Impressão e distribuição do Plano 182 

de Bacia - Solicitar cotações para formação do preço máximo de referência, entrega até 04/2022; 12. 183 

Acordo de Cooperação Técnica com o MPRJ para intercâmbio de informações, tecnologia, dados e 184 

pesquisas versando sobre as políticas nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos e 185 

saneamento básico - Avaliar a minuta de ACT; 13. Contratação de filmagem de trechos de rios utilizando 186 

drone - Solicitar cotações para formação do preço máximo de referência, execução até 05/2022; 14. 187 

Resolução Enquadramento UCs de Proteção Integral - complementar com informações do Parque 188 

Montanhas de Teresópolis; 15. Encontro de Pesquisadores – Definir data; 16. Aquisição de kit de brindes 189 

para divulgação do Comitê - Solicitar cotações para formação do preço máximo de referência, entrega 190 

até 05/2022. Foi solicitado a elaboração mapa com todos os pontos de monitoramentos da RH-IV, como 191 

os da CPRM, ANA, INEA, para avaliação sobre possíveis sobreposições. Raimundo Lopes destacou que a 192 
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delimitação das FMPs é fundamental para os municípios nesse momento, desta forma, caso o Comitê 193 

possua recursos deve amparar as discussões técnicas. Além disso, é necessário embasar as justificativas 194 

para a realização das ações em um local em detrimento a outro de maneira técnica. Foi aprovado o 195 

Planejamento de Ações para 2022, devendo ser apresentado ao Plenário, e foi solicitado o 196 

encaminhamento da planilha do consolidada para os Diretores. Foi solicitado verificar se foram incluídos 197 

no SIGA Piabanha os dados referentes ao Plano de Bacia e, se não tiverem sido, solicitar a inclusão.  7. 198 

ACT com MP - intercâmbio de informações, tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as políticas 199 

nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos e saneamento básico.  Erika Cortines apresentou 200 

a proposta de Acordo e encaminhou o documento por e-mail para todos os membros do Diretório, 201 

recomendando a leitura para possíveis sugestões. Foi definido o prazo para contribuições até 202 

04/02/2022. Os Diretores se manifestaram a favor da celebração do Acordo e se comprometeram em 203 

fazer a leitura e enviar suas contribuições. 8. Informes: a. Início do PRISMA na microbacia do Rio Vieira. 204 

Visita prevista para o dia 08/02.  b. Edital para contratação de Especialista em Recursos Hídricos 205 

Temporário. O edital está previsto para ser lançado no dia 04/02. c. Previsão de lançamento do Processo 206 

Seletivo geral da AGEVAP – Contratação Especialista Administrativo. Ainda não possui uma data e irá 207 

solicitar novamente. d. Lançamento do Edital do Processo Eleitoral do Comitê Piabanha 2022 – 2026. 208 

Será publicado no dia 31/01 até o dia 31/03 para inscrições. e. Confirmação da aprovação do Instituto 209 

de Biologia da UFRJ como membro. Foi comunicado e todos já estão inseridos na composição. f. Retorno 210 

ao regime de trabalho presencial. Devido ao ocorrido do aumento de casos pela Covid 19, a Agevap 211 

decidiu recolocar a equipe em home office novamente até o dia 31/01 com retorno para dia 01/02. g. 212 

Expedição pelo Rio Paraíba do Sul. Falta fechar a programação formalmente e decidir como será 213 

organizado os horários das palestras e os eventos no dia. Raimundo Lopes disse que está a secretária 214 

pretende promover um encontro de proprietários de RPPN, a fim de divulgar a possibilidade dos 215 

proprietários particulares se inserirem na conservação ambiental. Desta forma, discutir também com o 216 

comitê sobre o financiamento. Segundo ele, este encontro está previsto para o mês de junho ou julho 217 

e explicou sua ausência em certas atividades do comitê. 218 

Encaminhamentos: 1. Foram aprovados os temas para as primeiras capacitações: 1) "Diagnóstico 219 

socioambiental feito pelo município, área urbana consolidada, área de preservação permanente e faixa 220 

marginal de proteção de acordo com a Lei 14.285/2021". Marcus Lima; 2) “Apresentação sobre o 221 

Decreto nº 42.356/2010 - Demarcação das FMPs nos processos de licenciamento ambiental e de 222 

emissões de autorizações ambientais no Estado do Rio de Janeiro e os seus impactos.” Jorge Chave; 3) 223 

Monitoramento de Riscos e Plano de Redução de Riscos; 4) “Experiência do Comitê Baixo Paraíba do Sul 224 
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e Itabapoana com o Projeto Sala de Monitoramento”. João Gomes; 5) Agrotóxicos e os impactos nos 225 

Recursos Hídricos. UFJF.   2. Encaminhar a minuta de Resolução sobre o acompanhamento do Plano para 226 

decisão do GT Plano de Bacias e Enquadramento, assim como a análise sobre a criação de GT 227 

Enquadramento ou manutenção do tema no GT existente. 3. Foi aprovada ad referendum a Resolução 228 

que dispõe sobre a Conta Reserva, devendo ser publicada e encaminhada ao Plenário para referendo.  4. 229 

Enviar Carta ao INEA solicitando informações em relação às intervenções nos Rios Santo Antônio, Cuiabá 230 

e Carvão: processo completo, mapas, plantas, Termo de Referência, Contrato, Forma de 231 

acompanhamento, Projeto Social. 5. Enviar Carta ao INEA solicitando providências em relação às 232 

intervenções nos Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão, incluindo o relato sobre a visita do dia 25/01, 233 

informações da Águas do Imperador, destacando a importância de ser realizada a coleta e tratamento 234 

de efluentes nas localidades, e o que poderia ser feito em relação aos sedimentos que estão indo para a 235 

ETA. 6. Solicitar reunião com INEA, Caixa Econômica Federal e Ministério Público sobre as intervenções 236 

nos Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão. 7. Enviar carta ao Gabinete da Prefeitura de Petrópolis 237 

solicitando informações sobre a participação/autorização/fiscalização/acompanhamento da Prefeitura 238 

nas intervenções do INEA nos Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão. 8. Foi aprovado o Planejamento de 239 

Ações para 2022, devendo ser apresentado ao Plenário, e foi solicitado o encaminhamento da planilha 240 

do consolidada para os Diretores. 9. Encaminhar a minuta do ACT com MP para avaliação dos Diretores, 241 

pedindo contribuição até o dia 04/02. 10. Verificar se foram incluídos no SIGA Piabanha os dados 242 

referentes ao Plano de Bacia e, se não tiverem sido, solicitar a inclusão. 11. Elaborar convite e realese 243 

sobre o Processo Eleitoral para encaminhar aos contatos do Comitê, principalmente para os Usuários de 244 

Recursos Hídricos, tendo em vista que é o segmento com menos participação. 12. Elaborar mapa com 245 

todos os pontos de monitoramentos da RH-IV, como os da CPRM, ANA, INEA, para avaliação sobre 246 

possíveis sobreposições. 247 

A Reunião foi encerrada às 17 horas e 15 minutos. Ata lavrada por Victor Montes Machado, 248 

Coordenador de Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 249 

                                                                                                                   Petrópolis (RJ), 28 de janeiro de 2022.   250 

Ata aprovada na 85ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 25 de março de 2022, 251 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 252 

Original Assinada                                                                       Original Assinada 253 

Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 254 

Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 255 
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Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: (UFRRJ/ ITR) Erika Cortines, (Werner F. Tecidos) 256 

Julieta Laudelina de Paiva, (Transportes Única Petrópolis) Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção, 257 

(Pref. de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos e (Pref. de Teresópolis) Raimundo Antonio 258 

Lopes.  Convidados: Victor Montes Machado (AGEVAP/UD2) e Nathália Borges Bartoli (AGEVAP/UD2).  259 


