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ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

29 (vinte e nove) de julho 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 e dez minutos, conduzida 4 

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

da 86ª Reunião do Diretório Colegiado; Aprovação da Ata foi adiada para a próxima reunião. 2. 6 

Andamento das ações/visitas no Quilombo Esperança. Jorge Bohrer (Agevap/UD2) explicou brevemente 7 

o processo para levantamento dos pontos de captação para abastecimento humano na comunidade. 8 

Falou que foi elaborada a especificação técnica para contratação da análise da água desses pontos e 9 

que no dia 1º de agosto de 2022 será realizada a visita para validação dos pontos levantados junto à 10 

comunidade e, posteriormente, será dado andamento ao Pedido de Cotação para contratação. Victor 11 

Montes (Agevap/UD2) disse que, em paralelo, a CEDRO está realizando um diagnóstico no local para 12 

posterior realização de ações de saneamento e ressaltou que na próxima semana haverá uma reunião 13 

para melhor entendimento, pois o Comitê irá avaliar o diagnóstico para verificar se será possível 14 

executar os projetos. Luísa Cardoso (Agevap/UD2) acrescentou que o terceiro ponto de atuação do 15 

Comitê na região do Quilombo será a proteção e recuperação de nascentes. Karina Wilberg (Convidada) 16 

sugeriu que fosse levado um mapa com os pontos demarcados. Erika Cortines (UFRRJ) disse que estão 17 

verificando a possibilidade de fazer um projeto sobre educação ambiental na região envolvendo o 18 

resgate cultural das tradições quilombolas, no qual o Comitê Piabanha iria contribuir com questões 19 

relacionadas aos recursos hídricos. Julieta Paiva (Werner F. Tecidos) disse que acha importante resgatar 20 

a história, a cultura, mas ressaltou que os moradores necessitam mais de auxílio para questões como 21 

transporte, saúde, etc. Laize Rafaelle (Pref. de Sapucaia) aconselhou conversar com a Secretaria de Meio 22 

Ambiente, Alice Hage, sobre as ações. Rafaela Facchetti (Trans. Única Petrópolis) disse que o projeto da 23 

Fiocruz possui uma parte interessante que é a transição agroecológica para fazer geração de trabalho e 24 

renda. 3. Edital de Moções da Fórum Nacional de Comitês de Bacia. Victor explicou que esse item foi 25 

uma solicitação de Julieta Paiva, relatando que os comitês possuem um prazo para envio das moções 26 

para ser apresentadas ao ENCOB, seguindo o modelo disponibilizado no Edital. Informou que irá fazer 27 

uma minuta e encaminhar para os membros dentro do prazo determinado. 4. Andamento do processo 28 

de contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV. Luísa explicou que o termo e orçamento já 29 

estão finalizados e aprovados pela gerência. O status do processo se encontra na Unidade Orçamento, 30 

para análise da dotação orçamentária. Disse que enviou e houve a necessidade de refazer o pedido de 31 

dotação e tramitar novamente e para as próximas etapas será a conferência pelo Controle Interno e 32 
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Publicação do Ato Convocatório. Victor explicou rapidamente as duas etapas, relatando que o Controle 33 

Interno analisa se todos os requisitos necessários para estar no projeto foram atendidos e, após estas 34 

verificações, é publicado no site e divulgado o Ato Convocatório. 5. Situação dos projetos de SES 35 

Alternativos em Carmo e Paraíba do Sul e relato da visita técnica em Carmo. Luísa explicou sobre o 36 

cancelamento do contrato e relatou brevemente sobre a visita ao município de Carmo, apresentando 37 

fotos do local. Disse que o município entrou no bloco três (3) da concessão, e o contrato foi assinado 38 

em maio, sendo que a concessionária está iniciando os trabalhos no município, com levantamento 39 

patrimonial, etc. Falou que a área definida pela Prefeitura para o projeto (40 casas em uma rua no bairro 40 

Ave Maria) faz parte da área de abrangência da concessão. Desta forma, o encaminhamento foi verificar 41 

a viabilidade de continuar o projeto em alinhamento com a concepção da concessão para a área, mas 42 

essa ainda está em Estudo e não foi definida. Explicou sobre o caso de Paraíba do Sul, que é parecido 43 

com o de Carmo. Julieta frisou que deve ser pensado melhor sobre investir em área de concessão. 6. 44 

Contratação de Projetos de SES para os municípios sem concessão privada (Areal, São José do Vale do 45 

Rio Preto, Sapucaia e Três Rios). Luísa explicou que a contratação abrangerá quatro municípios sem 46 

concessão, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios. Explicou sobre a Resolução do 47 

Comitê que definiu a priorização dos municípios para receberem os projetos de Sistema de Esgotamento 48 

Sanitário. Demonstrou o contato de manifestação dos municípios e as áreas urbanas definidas por estes. 49 

Laize Rafaelle (Pref. de Sapucaia) disse que inseriu o Distrito de Jamapará, que é o 4º Distrito e 50 

Aparecida, que é o 3º distrito, explicando que o 1º e 2º Distritos já têm captação e tratamento de esgoto. 51 

7. Proposta de Plano de Trabalho dos novos Especialistas em Recursos Hídricos. Luísa explicou que este 52 

ponto foi brevemente discutido na reunião do Grupo de Trabalho do Plano de Bacia e Enquadramento 53 

e o encaminhamento era trazer para o diretório para contribuições e validações. Victor apresentou as 54 

demandas gerais – atribuições previstas no Edital e demandas específicas - Plano de Trabalho. 55 

Apresentou a estruturação do plano, sendo dividido em monitoramento e enquadramento e em sistema 56 

de informação. Luísa apresentou as etapas e as descrições. Julieta falou que para que o diagnóstico seja 57 

feito é necessário escolher os trechos exatos dos rios para que se tenha um foco. Rafaela completou a 58 

fala dizendo que após o diagnóstico é necessário fazer o TDR e contratar uma empresa. Erika Cortines 59 

(UFRRJ) concordou com a fala da Julieta sobre estabelecer os pontos. Rafaela disse que para obter 60 

melhor visibilidade é fundamental enquadrar o Rio Quitandinha. Luísa complementou dizendo que este 61 

monitoramento deve estar alinhado desde o início com os órgãos gestores para que não haja nenhum 62 

questionamento. Rafaela disse que também é necessário estar alinhado com o ACT da Câmara 63 

Municipal, pois o ponto principal do termo de cooperação técnica é a despoluição do Rio Piabanha. 64 
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Julieta falou que entende ser prioritário o alto curso do Piabanha até o trecho próximo ao Fórum ou um 65 

pouco antes. Rafaela sugeriu fazer uma reunião em conjunto com o GT Plano de Bacia e 66 

Enquadramento. Victor falou que anotou como encaminhamentos as sugestões citadas na reunião e 67 

retomou ao item de pauta, explicando que no plano de trabalho incluía um relatório breve para ter um 68 

registo das atividades para dar continuidade futuramente e o relatório irá contemplar os itens 69 

apresentados na reunião. Luísa deu continuidade e apresentou os outros tópicos deste item, dizendo 70 

que irá encaminhar para os membros para contribuições antes de validar. O Plano de Trabalho foi 71 

aprovado pelos membros. 8. Evento conjunto do G4 sobre os MOPs de cada Comitê de Bacia 72 

Hidrográfica Afluente do Paraíba do Sul. Erika disse em reunião com a ANA surgiu uma proposta de fazer 73 

um evento com os quatro comitês afluentes do Paraíba do Sul, para que cada comitê apresente suas 74 

ações dos MOPs para verificar o andamento. Rafaela sugeriu realizar uma reunião do Comitê antes. 75 

Erika disse que o ideal é que todos os comitês realizarem a oficina interna individualizadas e 76 

posteriormente apresentem aos demais no final do ano. 9. Informes: a) Relato das reuniões do MP sobre 77 

o acompanhamento das obras e ações relacionados aos desastres em Petrópolis; Rafaela disse que as 78 

reuniões com o MP são recorrentes e estão evoluindo bem, a partir da vistoria com o Juiz da 4º Vara 79 

Cível e da apresentação realizada para a equipe do INEA. Disse também sobre a vistoria feita perto da 80 

rodoviária do centro de Petrópolis e relatou brevemente os últimos assuntos tratados nas reuniões; b) 81 

Aprovação do Plano de Aplicação Plurianual adequado ao Plano de Bacia; O plano foi aprovado na CTIG 82 

do CERHI sem considerações e a CTIL foi adiada para a próxima semana, dia 03 de agosto de 2022; c) 83 

Afastamento temporário por motivo de eleitoral; Foi comunicado sobre o afastamento por motivo de 84 

eleição da Claudia Karina Wilberg, sendo a representação do IAB passada para a substituta; d) Cobrança 85 

pelo uso da água na RH-IV – Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCHs. Houve uma reunião com a Moema 86 

(INEA) e os quatro comitês sobre o assunto e os Comitês decidiram enviar uma carta solicitando que 87 

seja iniciada a cobranças das PCHs e também pedindo o valor exato da arrecadação. – Ofício Sapucaia 88 

– Revisão do Plano de Saneamento. Erika disse que foi solicitado apoio do Comitê para a revisão do 89 

plano de saneamento básico. Foi definido que o Comitê não tem como apoiar financeiramente a revisão 90 

dos Planos de Saneamento, mas que é possível apoiar com informações e auxílio na elaboração de 91 

termos de referências. – Inquérito e reunião – Galpão na FMP Piabanha em Areal. Rafaela disse que no 92 

dia anterior a promotora Clarice entrou em contato com ela, encaminhando um inquérito e explicou 93 

que a Prefeitura de Areal deu licença para um empreendimento que ocupa uma área dentro da faixa 94 

marginal do Piabanha e sugeriu marcar uma reunião para o dia 11 de agosto de 2022 para discutir sobre 95 

o caso, convidando os membros para participarem. – RPPN. Victor falou sobre a questão de apoio com 96 
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custos de cartório para criação de RPPN em Sapucaia, demonstrando a sua avaliação, e explicando que 97 

foram verificadas as sínteses de solicitações de recursos e que em nenhuma delas está previsto este 98 

tipo de gasto, além disso o Comitê não possui atribuição e destinação de recursos específicas para tal 99 

solicitação, e não há como justificar, no âmbito do Comitê, a utilização de recursos da cobrança pelo 100 

uso de recursos hídricos com despesas de cartório para averbações referentes ao imóvel do proprietário 101 

e dos confrontantes. Desta forma foi solicitado informar que não há como custear despesas de cartório 102 

para particular visando criação de RPPN. 103 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar minuta ao Diretório para o Edital de Moções do Fórum Nacional de 104 

Comitês de Bacias. 2. Foi aprovado o Plano de Trabalho dos Especialistas, com a inclusão de relatórios 105 

semestrais e contratação de diagnóstico de enquadramento de trecho de rio, a ser definido pelo Comitê. 106 

3. Encaminhar solicitação de definições para diagnóstico de enquadramento de trecho de rio do alto 107 

curso do Piabanha para a CT Instrumentos de Gestão ao e GT Plano de Bacias e Enquadramento. 4. 108 

Realizar oficina interna sobre apresentação do MOP do Piabanha e andamento das atividades. 5. 109 

Informar às Prefeituras que solicitarem que o Comitê não tem como apoiar financeiramente a revisão 110 

dos Planos de Saneamento, mas que é possível apoiar com informações e auxílio na elaboração de 111 

termos de referências. 6. Informar que não há como custear despesas de cartório para particular visando 112 

criação de RPPN pois o Comitê não possui atribuição e destinação de recursos específicas para tal 113 

solicitação, além disso, não há como justificar, no âmbito do Comitê, a utilização de recursos da cobrança 114 

pelo uso de recursos hídricos com despesas de cartório para averbações referentes ao imóvel do 115 

proprietário e dos confrontantes.  116 

A Reunião foi encerrada às 16 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 117 

Coordenador de Núcleo UD2 - CBH Piabanha. 118 

                                                                                                                   Petrópolis (RJ), 29 de julho de 2022.   119 

Ata aprovada na 88ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 30 de setembro de 120 

2022, por videoconferência na plataforma Google Meet. 121 

Original Assinada                                                                       Original Assinada 122 

Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 123 

Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 124 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: (UFRRJ/ ITR) Erika Cortines, (Werner F. Tecidos) 125 

Julieta Laudelina de Paiva, (Transportes Única Petrópolis) Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção, 126 

(Pref. de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos. Ausências justificadas: André Dantas Martins (Pref. 127 



 

5 
 

de Paty do Alferes). Ausentes: Rita de Cassia Wilbert (IAB- RJ). Convidados: Raissa Bahia Guedes 128 

(AGEVAP), Claudia Karina Wilberg de Castro Costa (IAB-RJ), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Tayse 129 

Estevão da Ponte (AGEVAP/UD2), Deborah Monteiro da Gama (AGEVAP/UD2) Jorge Marques Bohrer 130 

(AGEVAP/UD2) e Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2) 131 


