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ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

25 (vinte e cinco) de março de 2022, às 14:10h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de quatro membros do Diretório Colegiado e cinco 3 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata). A reunião teve início às quatorze horas e 4 

dez minutos, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). 5 

Pauta/Discussão: 1. Aprovação da ata da 84ª Reunião do Diretório Colegiado. Ata foi aprovada; 2. 6 

Revisão dos critérios para concessão de diárias, ajudas de custo e reembolsos. Erika Cortines 7 

(UFRRJ/ITR) relatou que acredita ser válido fazer um relatório sobre o que foi tratado durante os 8 

eventos, incluindo como uma obrigação para prestação de contas, a fim também de fazer com que os 9 

colaboradores tragam suas contribuições para o Comitê. Luísa Cardoso explicou que auxiliou os 10 

membros do Comitê que participaram da expedição Nascentes do Paraíba com relação às diárias e 11 

apresentou os pontos principais da resolução, sobre ajuda de custo, diárias e reembolso de despesas. 12 

Julieta Paiva (Werner) disse estar de acordo com os valores das diárias, porém quando o evento é longe 13 

e necessita a compra de passagem aérea, disse que o comitê deveria comprar com antecedência para 14 

reduzir o valor da passagem. Rafaella Facchetti (Transportes Única) concordou com Julieta a respeito de 15 

sua colocação. Raimundo Lopes se posicionou, dizendo também estar de acordo com as falas e disse 16 

que seria importante tornar isso mais público no site; 3. Encaminhamentos sobre intervenções nos rios 17 

Cuiabá, Carvão e Santo Antônio; Luísa Cardoso explicou que havia encaminhamentos da reunião do 18 

diretório, que continham a solicitação de duas cartas a respeito das intervenções vistoriadas pelo 19 

Comitê. Informou que, no dia 25 de fevereiro, foi enviada uma carta para a COMDEP, questionando as 20 

caçambas de lixo localizadas próximas ao leito do rio. Outra carta foi enviada, no dia 26 de fevereiro, à 21 

SUPPIB/INEA, referente à solicitação de verificação da licença ambiental da fábrica de tijolos localizada 22 

na margem do Rio Cuiabá. Outro encaminhamento seria a finalização do relatório de vistoria para enviar 23 

uma carta ao INEA, solicitando informações sobre as intervenções do Rio Santo Antônio, Cuiabá e 24 

Carvão e pedindo, também, o esclarecimento do que poderia ser feito a respeito dos sedimentos que 25 

estão indo para a Estação de Tratamento de Água (ETA). Erika Cortines disse que seria necessário juntar 26 

ao relatório as denúncias feitas sobre os sedimentos pela Águas do Imperador, assim como as denúncias 27 

recebidas dos moradores dos Cuiabá sobre a queda dos taludes. Com base nesses documentos, solicitou 28 

que fosse questionado ao INEA quais medidas serão adotadas e seus respectivos prazos para execução. 29 

Erika Cortines sugeriu que deveria haver uma reunião entre o Comitê, INEA, Secretária de Meio 30 

Ambiente e o Ministério Público para verificação desses pontos; 4. Termo de Referência para 31 

contratação de serviços e estudos relacionados a FMP e inundações.  Luísa Cardoso relembrou o 32 
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contexto sobre a solicitação feita em uma reunião das ações priorizadas junto ao diretor da Agevap, na 33 

qual André Marques que se comprometeu a conduzir e ajudar na parte técnica. Disse que ele elaborou 34 

a minuta do termo de referência e que, após análise do documento, o Comitê solicitou um estudo 35 

menos abrangente, com foco na demarcação física da faixa do Piabanha e na delimitação dos outros 36 

rios utilizando a mesma metodologia. Ela sinalizou que o André Marques trouxe uma proposta bem 37 

ampla para o Comitê e apresentou os módulos propostos no termo referência. Erika Cortines disse que 38 

seria interessante aproveitar os dados que existem parar dar continuidade aos projetos e assim reduzir 39 

alguns gastos. Karina Wilberg (APEA) falou sobre as faixas marginais e as manchas de inundações. 40 

Raimundo Lopes opinou que o termo de referência deveria trabalhar com o conceito de área de 41 

preservação permanente, conforme legislação federal, e não com “faixa marginal de proteção”, criado 42 

pelo estado do Rio de Janeiro. Karina disse que alguém deveria ser responsabilizado pelas casas que 43 

estão em riscos nas margens rios nos municípios, pois, para que os moradores saiam de suas casas, é 44 

necessário que eles ganhem outras. Julieta Paiva disse que concorda com as falas de Karina, porém 45 

acredita que o TDR está muito amplo e irá gastar muito recurso desnecessariamente. Ela disse também 46 

que acha que tudo está muito focado no Rio Piabanha e que falta olhar para o restante da RH-IV, 47 

opinando que seria melhor investir esses recursos em outros projetos. Luísa Cardoso terminou de 48 

apresentar os módulos e seus respectivos pontos. Luísa também respondeu a Julieta sobre a questão 49 

de inclusão de outros municípios, dizendo que saiu uma proposta de fazer a delimitação da faixa 50 

marginal em alguns afluentes da RH-IV. Raimundo Lopes interviu dizendo que delimitações de FMP seria 51 

de competência do Estado e acreditava que o Comitê deveria reforçar mais sobre as APPs, pois ainda 52 

existem muitas lacunas a serem preenchidas. Erika Cortines relembrou que a ideia do termo de 53 

referência surgiu a partir da prioridade do Vale do Cuiabá, para que as pessoas não voltassem a ocupar 54 

as áreas atingidas pela tragédia e disse que o termo poderia ser alterado para delimitações de APPs de 55 

faixa marginal. Laize Rafaelle (Pref. de Sapucaia) também afirmou que essa demarcação seria um 56 

desperdício de recursos e citou ainda dúvidas sobre a nova lei aprovada pelo senado. Raimundo Lopes, 57 

em resposta, disse que a nova lei não interfere em nada ao município dentro do que já está estabelecido. 58 

Erika Cortines disse ao Raimundo que o Comitê poderia intervir e oferecer esses estudos aos municípios 59 

que não possuem recursos suficientes e mencionou que essa alteração que ocorreu na lei prevê que os 60 

municípios devem ouvir os conselhos para determinar as suas faixas e que, com isso, é possível impedir 61 

que áreas de riscos que ainda não estejam ocupadas venham a ser. Erika Cortines frisou que o ideal 62 

seria conversar e analisar a necessidade de cada município, de forma a alinhar os respectivos módulos 63 

do TDR para que essas necessidades sejam cumpridas. Julieta Paiva questionou a fala da Erika, dizendo 64 
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que no momento seria inviável essa conversa com os municípios e que isso não poderia entrar no TDR 65 

agora. Julieta Paiva disse, também, que esses estudos devem ser voltados para todos os rios da RH-IV 66 

que já possuem dados e sugeriu que não fossem colocados marcos físicos, exceto no Cuiabá e 67 

acrescentou dizendo que não precisam também de modelagem hidrodinâmica. Rafaela Facchetti 68 

discordou e disse que seria necessário e que já estava dando andamento para o rio Quitandinha e 69 

Piabanha, pois na legislação atual de recursos hídricos é exigido o controle de enchentes. Erika Cortines 70 

apresentou uma proposta de criar uma planilha e organizar por município, determinando quais são os 71 

rios, acrescentando todos produtos, para que os diretores inserissem suas contribuições, informando 72 

quais serviços/produtos seriam pertinentes para cada rio. Karina Wilberg concordou com a fala da 73 

Rafaela e enfatizou ser importante encontrar terrenos passíveis de virarem áreas de inundações. Erika 74 

Cortines propôs, também, a criação de um cadastro para as áreas possíveis áreas de reflorestamentos 75 

em que o Comitê possa auxiliar. Luísa Cardoso disse sentir falta de um arranjo institucional antes da 76 

concretização desse TDR para definir as devidas competências. Rafaela Facchetti disse que marcou uma 77 

reunião com o INEA, pois ele foi intimado a fazer um estudo da vulnerabilidade da bacia do Piabanha 78 

em Petrópolis. Raimundo Lopes discordou da Rafaela e disse que, quanto mais clareza tiverem, maior 79 

será o rendimento e colocou também que insiste na questão de competência para cada gestor de 80 

dentro do Comitê e que há divergências entre o MP (Ministério Público) com o que está acontecendo 81 

em Petrópolis. Rafaela Facchetti, em reposta, disse que o que surgiu em função da Câmara Municipal 82 

de Petrópolis em propor um PL protetivo em relação a faixa marginal de proteção, foi uma oportunidade 83 

de sugestão. Rafaela também reforçou que as delimitações não seriam uma espécie de imposição aos 84 

municípios, mas apenas um estudo para propor soluções. Julieta apontou que a Luísa apresentou 85 

somente cinco rios, dizendo que a RH-IV possui muito mais. Erika Cortines respondeu, dizendo que esses 86 

foram os rios determinados na reunião anterior e que nessa reunião o diretório deveria determinar os 87 

outros trechos a serem incluídos, porém, seria melhor que cada um contribuísse posteriormente, na 88 

planilha a ser enviada; 5. Expedição Nascentes do Paraíba; Erika Cortines apresentou as fotos da 89 

expedição e relatou um pouco do que vivenciou em cada atividade. Explicou, também, que cada comitê 90 

agora poderia ter uma área modelo e que, dentro da RH-IV, o Comitê poderia trabalhar tanto em Vieira, 91 

com o projeto do PRISMA, como no Quilombo Boa Esperança, que além da recuperação das nascentes, 92 

também poderiam ter um projeto de turismo regenerativo. Erika Cortines disse que já existe em Areias 93 

um marketing voltado para as nascentes do Paraíba e que eles visam criar uma unidade de conservação. 94 

6. Informes: a) Diagnóstico do PRISMA na microbacia do Rio Viera: Luísa Cardoso informou que a 95 

empresa Água e Solo estava seguindo o planejamento e que, quando tivessem a primeira versão do 96 
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diagnóstico, seria agendada uma reunião para apresentação; b) Processo Seletivo para contratação de 97 

Especialista em Recursos Hídricos Temporário: processo em andamento, contando com 114 (cento e 98 

quatorze) inscritos e 18 (dezoito) habilitados, restando apenas a compilação das notas para divulgação 99 

dos resultados; c) Processo Eleitoral do Comitê Piabanha 2022-2026:  até o momento da reunião, 100 

tinham sido recebidas 5 (cinco) inscrições, sendo 3 (três) do Poder Público, 1 (um) da Sociedade Civil e 101 

1 (um) dos Usuários e foi solicitada a prorrogação de prazo para inscrições até o dia 08/04/2022; d) 102 

Contratação da continuidade do monitoramento de rios na RH-IV: termo de referência estava em fase 103 

de revisão e ajustes e estava sendo iniciada a fase de orçamentos; e) Contratação de novo site do Comitê 104 

Piabanha:  o preço de referência já havia sido definido e, no momento da reunião, o processo estava 105 

sendo analisado pelo controle interno e posteriormente seria publicado o pedido de cotação; f) VI 106 

Encontro de Pesquisa do Comitê Piabanha: Erika Cortines propôs que a UD fosse responsável pela 107 

organização do evento, na parte de site e divulgação, e que a comissão organizadora ficasse com a parte 108 

de programação, cursos, etc. Rafaela Facchetti discordou pela sobrecarga de trabalho e disse que o 109 

Diretório poderia estipular uma quantia de patrocínio para o evento; g) ACT com MP - Intercâmbio de 110 

informações, tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as políticas nacionais, estaduais e 111 

municipais de recursos hídricos e saneamento básico: Reunião agendada para o dia 29/03/2022 com a 112 

Dra. Patrícia Gabai para tratar sobre o Plano de Trabalho; h) informes sobre as reuniões e demandas 113 

relacionadas às chuvas em Petrópolis: Raimundo Lopes solicitou dar um informe e relatou o desejo da 114 

Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis de realizar um encontro de proprietários de RPPN’s no mês 115 

de setembro. Em seguida, Rafaela Facchetti citou a proposta do seminário de saneamento, sugerindo a 116 

inclusão de um tema sobre os desastres que ocorreram recentemente.  117 

Encaminhamentos: 1. Para membros que receberem diárias e reembolsos: Solicitar apresentação/relato 118 

de participação na reunião ordinária seguinte 2. Incluir uma aba no site do Comitê para inserir 119 

informações sobre participação de membros em eventos e respectivos valores recebidos a título de 120 

diária/reembolso 3. Enviar Carta para INEA e MP, com o relatório de vistoria anexo, solicitando reunião 121 

conjunta sobre as intervenções nos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão 4. Retirar o termo FMP do Termo 122 

de Referência e trabalhar apenas com o conceito de APP; Elaborar planilha relacionando quais serviços 123 

dos estudos propostos serão solicitados para cada rio e enviar para preenchimento dos diretores 5. 124 

Divulgar o Processo Eleitoral para as Câmaras Municipais da RH-IV 6. Foi definida a prorrogação das 125 

inscrições no Processe Eleitoral até o dia 08/04; Divulgar a prorrogação e inserir comunicado no site no 126 

dia 01/04 7. Ficou definido que o apoio do Comitê no VI Encontro de Pesquisa será apenas financeiro, 127 

sem disponibilização da equipe da secretaria executiva para a organização do evento.  128 
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A Reunião foi encerrada às 17 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Luísa Cardoso Poyares, Coordenadora 129 

de Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 130 

                                                                                                                   Petrópolis (RJ), 25 de março de 2022.   131 

   132 

Ata aprovada na 86ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 27 de maio de 2022, 133 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 134 

 135 
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