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ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

27 (vinte e sete) de maio de 2022, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência 2 

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

a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às quatorze horas e dez minutos, conduzida 4 

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

da 85ª Reunião do Diretório Colegiado e 27ª Extraordinária do Diretório Colegiado. As atas foram 6 

aprovadas 2. VI Seminário de Saneamento. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) iniciou a reunião relatando que é 7 

necessário definir as temáticas, as datas e os horários, sinalizando que será realizada de maneira 8 

remota. Victor Montes (AGEVAP/UD2) compartilhou a agenda e apresentou as propostas. Luísa Cardoso 9 

(AGEVAP/UD2) sugeriu a realização no final de setembro e início de outubro, e o tema desastres 10 

naturais. Luísa falou sobre a questão do melhor horário, pois com a volta do trabalho presencial, dificulta 11 

ser às 18h conforme o último evento realizado e sugeriu que fossem realizadas durante o horário de 12 

expediente. Victor acrescentou que irá verificar os participantes do evento de 2012 e convidará 13 

novamente as instituições. Rafaela Facchetti (Trans. Única) sugeriu convidar o Cemaden. Rafaela disse 14 

que seria interessante fazer uma mesa sobre macrodrenagem. Erika citou que é relevante falar sobre a 15 

adaptação das cidades com relação às mudanças climáticas. 3. VII Encontro de Pesquisa do Comitê 16 

Piabanha – proposta de realização individual. Erika Cortines propôs realizar um Encontro de Pesquisas 17 

com os demais comitês. Sugeriu também a realização de um evento, ou no Simpósio de Recursos 18 

Hídricos do Rio do Paraíba do Sul em novembro, ou no ECOB. Victor se manifestou dizendo que poderia 19 

ser um evento individual em parceria com alguma universidade, citando a UFRRJ. Erika avisou sobre a 20 

questão das datas, pois a agenda já está comprometida para o ano. 4. Ofício ao MP com relatório de 21 

vistoria das obras de gabião e sobre o lago do Quitandinha. Luísa apresentou um mapa com os pontos 22 

vistoriados, explicando as demandas que o comitê se propôs a realizar, sinalizando que quando estiver 23 

finalizado irá disponibilizar o relatório. Compartilhou também as fotos dos gabiões. Sugeriu referenciar 24 

no texto que é necessário solicitar ao Ministério Público a verificação das obras e dos valores. Rafaela 25 

disse que sobre o lago do Quitandinha precisa do material que Erika filmou, explicando que é 26 

fundamental para solicitar a dragagem do lago e a limpeza do terreno para que volte a ser como deveria. 27 

Erika disse que ao final da reunião irá disponibilizar o material em uma pasta e irá compartilhar o link. 28 

Luísa falou que a Deborah enviará o relatório para os membros.  5. Atualização de valores da Resolução 29 

CBH Piabanha n°44 – 2018, que dispõe sobre as diárias, reembolsos e ajudas de custo para membros e 30 

convidados. Victor disse que ficou definido na última reunião ajustar os valores com base na inflação, 31 

desde a última atualização em 2018. Apresentou uma tabela com os valores ajustados pelo IPCA de 32 
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acordo com a calculadora do Banco Central, sobre ajudas de custo, diárias e reembolsos, explicando 33 

suas finalidades e se todos concordarem com os reajustes colocará na pauta na próxima reunião 34 

plenária para propor a alteração de valor. Citou também a criação de um formulário digital para quando 35 

houver a solicitação de algum membro, irão preenchê-los e o mesmo será encaminhado para Erika 36 

Cortines e Julieta Paiva. Erika sugeriu adicionar o formulário na resolução, como obrigatoriedade do 37 

preenchimento via formulário. Rafaela perguntou sobre os valores da ida em Vassouras e disse ser 38 

interessante ir com uma determinação do diretório com o número de participantes. Victor disse que no 39 

Encob será a presidente e mais um de cada segmento e para o Ecob ainda não foi definido. Rafaela disse 40 

que deve se manter esse mesmo padrão para o Ecob, com no máximo dois membros por cada 41 

segmento. 6. Aprovação do Plano de Aplicação Plurianual adequado ao Plano de Bacia. Erika informou 42 

que este item se refere à tabela apresentada por Victor Montes na última reunião, que ficou definida      43 

a sua aprovação nesta reunião. Victor resumiu o que foi apresentado na reunião anterior e apresentou 44 

novamente a resolução e planilhas. Todos concordaram com a aprovação do Plano de Aplicação 45 

Plurianual. 7. Encaminhamentos da reunião com a Direto     ria do INEA. Erika falou sobre os itens de 46 

encaminhamentos da reunião com a Diretoria do INEA, sendo eles: Sugestão de divisão de atribuições 47 

para cada diretor; formalizar ao INEA a solicitação de análise de potabilidade da água de pontos no 48 

Quilombo; encaminhar sugestões de modificações na Resolução n°160/2018; encaminhar atualização 49 

do status e observações da planilha de ações apresentada; aguardar projeto de Educação Ambiental no 50 

Guandu e encaminhar manifestações de interesse em seguida. Disse que é interessante alocar os pontos 51 

do rio nos mapas para passar para o INEA, enviando uma solicitação de verificação e análise. Rafaela 52 

disse que o Palácio de Itaboraí marcou uma reunião do Quilombo para o dia 02 de junho, relatando não 53 

ter condições. Luísa falou que Julieta Paiva pediu uma solicitação de programação, para que estivesse 54 

presente apenas no momento em que fosse tratar do Quilombo Boa Esperança. Victor disse que entrou 55 

em contato e afirmaram que no dia 02 de junho não seria necessário a presença, pois o assunto não 56 

será de interesse do comitê, mas que posteriormente haverá uma data específica      para a participação 57 

do comitê. Deborah disse que estava verificando os mapas e relatórios e identificou muitas 58 

inconsistências quanto aos números, relativos à quantidade de habitantes e de nascentes na região e o 59 

tamanho do terreno. Luísa disse que eles pretendem marcar uma visita. Erika explicou que no dia da 60 

reunião com o INEA foi sugerido que eles fossem visitar um projeto implantado pelo comitê e que 61 

aproveitando o ensejo podem enviar uma carta solicitando a análise para tratar os pontos no dia da 62 

visita técnica. Rafaela disse que podem convidar a CEDRO para ir junto. Luísa disse que a Daiana 63 

representante da CEDRO sugeriu realizar uma reunião separada antes do dia 02 de junho de 2022 e que 64 
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seria de grande valia a visita do INEA ao projeto. Erika falou sobre a Resolução n° 160, que poderiam 65 

elencar os pontos com as dificuldades, podendo fazer junto com as outras unidades descentralizadas, 66 

para fazer um relatório e encaminhar para o INEA. Victor disse que irá fazer sim o relatório em conjunto 67 

com as demais unidades. Luísa disse que já havia sido encaminhada uma solicitação em outro momento 68 

pela Agevap, através do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias como contribuição. Erika enfatizou 69 

dizendo que devem dar uma importância a mais, visto que o Hélio sairá no fim      do ano. Rafaela 70 

perguntou se o encaminhamento de atualização do status e observações da planilha de ações 71 

apresentada, se já foi encaminhada. Victor falou que ainda não, pois irá organizar e acrescentar algumas 72 

questões para posteriormente enviar. 8. Informes: a) Resposta ao MP sobre os levantamentos 73 

realizados no Caititu. Luísa disse que encaminhou o levantamento do Caetitu e também a denúncia 74 

relacionada ao esgoto do Vicenzo Rivetti. Rafaela falou que na reunião anterior Paty do Alferes 75 

apresentou os três projetos que foram realizados com os recursos do CEIVAP e a sua execução custaria 76 

aproximadamente R$ 4 milhões. Citou que dentre os três, há um projeto na região do Quilombo com 77 

trinta famílias, com a ideia de colocar fossa filtro e que sugeriu um acordo de cooperação, fornecendo 78 

as fossas e os filtros e a prefeitura faria a instalação. Victor lembrou que este projeto foi o mesmo 79 

contemplado por Sumidouro e que Paty do Alferes está solicitando recursos para executar, porém o 80 

comitê não tem esse recurso. Luísa disse que esta área é rural e está fora da concessão. Rafaela disse 81 

que seria possível investir uns R$ 200 mil, oferecendo fossa filtro e caixa de gordura. Explicou que podem 82 

fazer também uma zona de infiltração de raízes. Luísa falou sobre estabelecer o acordo de cooperação 83 

entre o comitê e a prefeitura a partir de uma reunião, com intuito de esclarecer as responsabilidades 84 

de cada um. Rafaela falou sobre fazer uma capacitação com os moradores sobre a manutenção das 85 

fossas filtros e que os outros dois projetos, podem tratar num próximo Edital. Luísa sugeriu marcar uma 86 

visita ou uma reunião com André e os engenheiros para delinear as questões. Rafaela falou sobre o 87 

processo de concessão em Teresópolis, que ainda está sendo licitado e estão com a Cedae. b) Datas das 88 

próximas reuniões e eventos. Victor informou as próximas reuniões. Reunião com CEDRO e Fiocruz 89 

antes do dia 02/06; 02/06 – 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais; 10/06 – 66ª Reunião 90 

Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão; 21/06 – 88ª Reunião Plenária Ordinária do 91 

Comitê Piabanha. Outros assuntos discutidos: 1) Rafaela explicou que a responsável do projeto de 92 

Carmo enviou um orçamento de um biodigestor. Luísa relatou que o relatório enviado é o diagnóstico 93 

da área. Rafaela disse que no relatório consta a sugestão de não usar o biodigestor, pois não há geração 94 

de gás suficiente para um número específico de pessoas e que é necessária a complementação de 95 

sistema. Rafaela disse que houve muita demora na entrega do relatório e que não está satisfeita com 96 
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trabalho. Luísa disse que está cobrando os reajustes e disse que o comitê irá realizar a obra de 97 

instalação, após isso ficaria a cargo da prefeitura as manutenções. 2) Victor explicou brevemente sobre 98 

as experiências e as atividades a serem exercidas pelo novo Especialista em Recursos Hídricos, Jorge 99 

Bohrer (Agevap/UD2). Erika falou sobre a importância da organização dos dados perante a quantidade 100 

de informações disponíveis para o enquadramento. 101 

Encaminhamentos: 1. Foi definido que o Seminário de Saneamento será realizado de forma on line nos 102 

dias 28/09, 05/10 e 11/10 ou 19/10. 2. Encaminhar proposta de realização do próximo Encontro de 103 

Pesquisadores em conjunto com os outros três Comitês no Simpósio da Bacia do Rio Paraíba do Sul. 3. 104 

Incluir na resolução de diárias a obrigatoriedade de preenchimento do formulário digital para solicitação 105 

de diárias e reembolso. 4. Foram aprovados os reajustes nos valores das diárias, reembolsos e ajudas de 106 

custo, conforme IPCA acumulado. 5. Foi aprovado o custeio da ida dos seis diretores e mais seis vagas, 107 

preferencialmente, duas para cada segmento para o ECOB. 6. Foi aprovada a minuta de Resolução que 108 

aprova o Plano de Aplicação Plurianual adequado ao Plano de Bacia, devendo ser encaminhada a 109 

Resolução com as tabelas para aprovação na reunião Plenária. 7. Encaminhar a minuta do relatório de 110 

vistoria das obras de gabião para contribuições dos diretores. Posteriormente, encaminhar por meio de 111 

Carta ao MP. 8. Enviar Carta ao MP a respeito do lago do Quitandinha. Erika irá enviar o material para 112 

subsidiar a elaboração da Carta.  113 

A Reunião foi encerrada às 17 horas. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 114 

da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha.                                                     115 

      Petrópolis (RJ), 27 de maio de 2022. 116 

Ata aprovada na 88ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 30 de setembro de 117 

2022, por videoconferência na plataforma Google Meet. 118 
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