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ATA DA 88ª REUNIÃO DO DIRETÓRIO COLEGIADO, realizada no dia 30 (trinta) de setembro de 2022, às 1 

14h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de 5 2 

membros do Diretório Colegiado, 4 membros do Comitê Piabanha e 1 convidado (conforme a relação 3 

de presença no final da ata), a reunião teve início às 14h conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, 4 

Erika Cortines (UFRRJ-ITR). Pauta: 1. Aprovação das atas da 86ª e 87ª Reuniões Ordinárias do Diretório 5 

Colegiado. A ata foi mencionada pela Presidente do Comitê Piabanha Erika Cortines (UFRRJ-ITR) e 6 

aprovada logo em seguida pelos membros. 2. Aprovação dos documentos da Associação Agroecológica 7 

de Teresópolis – AAT. Erika falou que que David Miller conseguiu encaminhar a documentação 8 

necessária para voltar a ser membro do Comitê Piabanha. Victor Montes (AGEVAP-UD2) complementou 9 

que analisou os documentos e disse que tem a possibilidade pelo regimento interno da instituição entrar 10 

pelo segmento usuários, acrescentou também que a documentação necessária enviada está. Os 11 

membros aprovaram a documentação e a aprovação da instituição será incluída na pauta da próxima 12 

planária para assumir como membro. 3. Discussão sobre a necessidade de criação de uma CT de 13 

Educação Ambiental. Erika explicou que essa pauta surgiu em Reunião Plenária e foi encaminhada ao 14 

Diretório para ser melhor discutida. Explicou também que o GT Educomunicação foi extinto com a 15 

intenção de que os assuntos permeassem todas as Câmaras Técnicas. Julieta Paiva (Werner Fábrica de 16 

Tecidos S.A.) concordou e falou não concorda com a criação de mais uma Câmara Técnica. Sugeriu que 17 

o ideal seria colocar em prática projetos de educação ambiental. Victor opinou que, se for o caso de 18 

criar mais uma Câmara Técnica, que não seja apenas focada em educação ambiental e que ela possa 19 

englobar outros temas afins como a comunicação. Erika comentou que também não vê necessidade da 20 

criação de mais uma Câmara Técnica e que uma forma de solucionar essa questão seria colocar como 21 

pauta sugestões de projetos de educação ambiental em todas as Câmaras Técnicas para os membros 22 

compartilharem suas ideias. Rafaela Facchetti (Transportes Única Petrópolis) comentou que quando a 23 

Câmara Técnica de comunicação foi extinta já tinha sido com a proposta de que todas as Câmaras 24 

Técnicas debatessem sobre o assunto nas reuniões. Erika adicionou que é de fato necessário pensar em 25 

ações que envolvam escolas, trabalhar assuntos das ações do Comitê. Julieta sugeriu utilizar o acordo 26 

de cooperação com a Câmara Municipal para tentar uma aproximação com a Secretaria de Educação, 27 

introduzindo assuntos como saneamento, conservação de ambiente, do uso de água, despoluição dos 28 

rios e que nos projetos futuros também incluam mais educação ambiental. Victor sugeriu comunicar 29 

que irão manter os assuntos relacionados à educação ambiental nas CTs já existentes e talvez solicitar 30 

nas reuniões das CTs que elas sugiram assuntos para ações de educação ambiental, e com base nas 31 

propostas darem início a novos projetos. 4. Apresentação sobre a possibilidade de ACT com a Prefeitura 32 
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de Petrópolis para recebimento de projetos de sistema de esgotamento sanitário para as localidades que 33 

não estão sob concessão privada. Victor Montes iniciou o assunto dizendo que essa pauta surgiu na 34 

última plenária durante as apresentações dos acordos que já estavam assinados com São José do Vale 35 

do Rio Preto, Sapucaia, Três Rios e Areal. Também complementou que fez a consulta ao jurídico e a 36 

assessoria jurídica informou que é possível, desde que tenha interesse da Prefeitura em assinar esse 37 

acordo, da mesma forma que foi feita com os outros quatro municípios. Victor também comentou que 38 

ele informou esse assunto na última Câmara Técnica e que o Secretário do Meio Ambiente demonstrou 39 

interesse em assinar o acordo de cooperação. O próximo passo será agendar uma reunião com a 40 

Prefeitura e a COMDEP. Erika falou que recentemente conversou com moradora do Vale das Videiras e 41 

membro do Comitê, Bárbara Pellegrini (APRUPE), e que ela comentou que o Ministério Público 42 

conseguiu um recurso de um TAC para o Vale das Videiras, porém para ações de reflorestamento, 43 

significando que a proposta já está convergindo e que já estão mobilizados com a comunidade, sendo 44 

um ponto positivo e pode ser uma interessante microbacia experimental para projetos. Com base nessa 45 

informação Victor, sugeriu que poderia ser agendado uma reunião com a Prefeitura, COMDEP, 46 

Associação de Moradores e Ministério Público para todas as questões serem alinhadas em conjunto, 47 

firmando a ACT com a Prefeitura para poderem lançar o termo de referência para executar o projeto e 48 

dar continuidade. Victor complementou a informação dizendo que os outros municípios como São José 49 

do Vale do Rio Preto, Sapucaia, Três Rios e Areal, já estão em processo e está no Controle Interno e 50 

seguirá para o Ato Convocatório. Julieta perguntou se pode ser dada uma estimativa de prazo e Victor 51 

respondeu que com a publicação é necessário ficar publicado por no mínimo 30 dias no site da AGEVAP. 52 

Logo em seguida Victor mostrou as áreas urbanas para a implementação do projeto que serão 53 

contempladas dos quatro municípios já aprovados. 5. Apresentação, assinatura e andamento do Plano 54 

de Trabalho do ACT com a Fiocruz. Erika deu início ao quinto tópico e falou que o acordo está 55 

oficialmente assinado, que ele é mais amplo e não foca apenas no Quilombo, focando em toda RH para 56 

ações de promoção de saúde, desenvolvimento local, conservação e preservação do meio ambiente em 57 

áreas contempladas pela Região Hidrográfica IV - Piabanha. Victor acrescentou algumas ideias iniciais 58 

vindas do Comitê Piabanha como metas a serem desenvolvidas, como a captação de recursos para 59 

desenvolvimento de projetos, a promoção de ações integradas de gestão de recursos hídricos, 60 

saneamento e educação ambiental e avaliação das ações e propostas de intervenções. Acrescentou 61 

também sobre as atividades em andamento, como o plano de intervenção para restauração e 62 

preservação das nascentes, que é uma ideia inicial do Comitê Piabanha de intervenções para melhoria 63 

das nascentes identificadas no Quilombo. Outra sugestão foi realizar a avaliação de qualidade e 64 
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quantidade de água no território e o outro item foi sobre a vontratação de serviço para a implantação 65 

de saneamento ecológico. Deborah (AGEVAP/UD2) comentou que a Prefeitura de Areal teria o interesse 66 

na escolha dessa tecnologia para o esgotamento sanitário e que necessita fazer um cálculo para ver se 67 

o gasto com a manutenção será suprido, que a Prefeitura necessita participar na escolha das soluções. 68 

Alice Hagge (Prefeitura de Areal) respondeu que foi feitoa a solicitação por conta da manutenção, que 69 

será responsabilidade do município, para ser um sistema que tenha consistência e que poderia ser feito 70 

uma parceria entre a Prefeitura de Areal com o Comitê Piabanha. Julieta perguntou para Deborah sobre 71 

a demanda dos moradores do Quilombo e Deborah respondeu que a FUNASA encaminhou relatórios 72 

de 2018 e que eles terão informações sobre a qualidade da água em 2018, 2021 e 2022. Jorge Bohrer 73 

(AGEVAP/UD2) complementou que o ideal seria promover um encontro de conscientização para 74 

informar sobre o resultado da análise das águas. 6. Discussão sobre contratação específica para análise 75 

de agrotóxicos nas águas ou no principal curso da Bacia de Vieira. Erika opinou que essa pauta é 76 

importantíssima, pois os parâmetros de agrotóxicos não estão contemplados no monitoramento e 77 

acredita ser interessante para reverter o quadro e trabalhar a transição agroecológica. Foram discutidas 78 

as inclusões de outras áreas para análise de agrotóxicos nas águas nas localidades: Pião, Caxambu, 79 

Bonfim, Vieira, Coqueiros, Rio Pardo e Quilombo. Victor comentou que se realmente houver 80 

contratação será necessário checar os parâmetros, a periodicidade e etc. A ideia foi aprovada e 81 

encaminhada para aprovação da plenária. 7. Andamento do Edital PROPESQUISA Piabanha. Deborah 82 

iniciou a pauta contando que o edital já sendo adequado e que a primeira reunião teve o intuito de 83 

decidir a escolha dos temas da PROPESQUISA e que na segunda reunião foi decidido que seriam 84 

escolhidos três temas e hierarquizados para começar a ser executado esse ano, com cerca de um 85 

orçamento de cem mil reais por projeto. 10. Reunião com INEA sobre demarcação das FMPs. Erika iniciou 86 

a pauta sugerindo fazer uma delimitação igual da FMP Piabanha para os outros rios principais também. 87 

Jorge comentou que analisou o material do termo de referência que foi elaborado e disse que existe 88 

uma normativa do INEA que estabelece os procedimentos para delimitação de faixa marginal, e que 89 

poderia ser a referência para o TDR, uma necessidade de articulação com setor responsável da FMP no 90 

INEA, sendo atribuição do INEA homologar FMPs. Victor complementou que já foi solicitada uma 91 

reunião com o setor responsável do INEA e estão aguardando um retorno. Também existe uma 92 

preocupação levantada pela gerência de apoio dos comitês do INEA sobre justamente ter uma conversa 93 

com o setor antes de darem o próximo passo e que o recurso sairia do Plano de Bacia da Agenda 94 

Infraestrutura Verde e que em termos de visibilidade e prioridade seria interessante pensar em uma 95 

ação de proteção de alguma área ou reflorestamento, por exemplo. Erika concordou e sugeriu esperar 96 
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o INEA se posicionar. Todos concordaram. 8. Organização do VI Seminário de Saneamento Comitê 97 

Piabanha. Erika explicou que seria interessante obter contribuições para o planejamento do seminário 98 

e Déborah complementou sobre as possíveis datas do evento. 9. Organização do Encontro de 99 

Pesquisadores Comitê Piabanha. Julieta sugeriu adiar o Seminário para o ano que vem e Victor 100 

concordou que estão com a agenda cheia esse ano e que poderia ser previsto para o início do mês de 101 

março de 2023. 11. Andamento do chamamento para projetos de sistemas de esgotamento em áreas 102 

rurais. Deborah comentou que o processo já está em andamento na AGEVAP para contratação de 103 

execução de projeto e de obra de sistema de esgotamento em áreas rurais. Será realizado por edital de 104 

chamamento. Victor complementou que foi feita uma consulta com à assessoria jurídica e com isso 105 

chegaram à conclusão de que essa forma seria a via mais segura juridicamente. Informes: a) PRISMA e 106 

Mobilização Bacia do Rio Vieira. Jorge falou que na última CT Mananciais foi definida duas frentes: 107 

desenvolvimento de um pedido de cotação e para contratar uma empresa com expertise de 108 

mobilização, com elaboração de matérias didáticos para o público de agricultores, de modo que faça 109 

oficinas, encontros e mobilizações para agregar e orientar mais pessoas. b) Expedição Nascentes do Rio 110 

Paraíba do Sul. Erika opinou que a expedição foi muito interessante e teve um fechamento muito bonito 111 

e marcante para todos que participaram, acrescentou também que é notável a fragilidade da nascente, 112 

que possui uma série de conflitos, por conta de terras. A Prefeitura vem tentado criar um Parque 113 

Municipal na propriedade, mas por ser uma propriedade particular está tendo dificuldades. Erika 114 

comentou que sente a necessidade de investir em proteção de nascente e produção de água. c) 115 

Processo de contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV. Erika resumiu brevemente que o 116 

prazo para abrir os envelopes é no dia onze de novembro. e) Andamento dos Projetos de Leis referentes 117 

a recursos hídricos em Petrópolis. Victor apresentou os quatro projetos que estão em andamento para 118 

todos analisarem. f) Andamento da elaboração do novo site do Comitê Piabanha. Victor falou que a 119 

empresa terminou a primeira etapa do briefing e que o layout inicial já foi apresentado e terá mais 120 

algumas alterações. A segunda etapa, desenvolvimento, já está encaminhada. 121 

 122 

Encaminhamentos: 1. Foram aprovados os documentos da Associação Agroecológica de Teresópolis – 123 

AAT, devendo ser enviado para aprovação do Plenário. 2.  Manter os assuntos relacionados à Educação 124 

Ambiental nas CTs já existentes e solicitar aos membros sugestões de ações referentes ao tema. 3. 125 

Agendar reunião com a Prefeitura de Petrópolis para tratar do projeto de sistema de esgotamento 126 

sanitário para as localidades que não estão sob concessão privada. Verificar a participação da COMDEP, 127 

e Associação de Moradores do Vale das Videiras. 4. Elaborar minuta de TDR para contratação específica 128 
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para análise de agrotóxicos nas águas nas localidades: Pião, Caxambu, Bonfim, Vieira, Coqueiros, Rio 129 

Pardo e Quilombo. 5. Foi suspensa a contratação anteriormente proposta para diagnóstico, demarcação 130 

de FMPs, placas informativas e manchas de inundação. Aguardar retorno do INEA para verificar retorno 131 

da demanda apenas referente às delimitações de FMP. 6. Foi aprovado o adiamento do VI Seminário de 132 

Saneamento Comitê Piabanha e do Encontro de Pesquisadores Comitê Piabanha para março de 2023, 133 

tendo em vista o calendário de 2022 já está bastante comprometido. 134 

Reunião encerrada às 16 horas e 03 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 135 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 136 

Petrópolis (RJ), 30 de setembro de 2022. 137 

Ata aprovada na 89ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 25 de novembro de 2022, 138 

via plataforma de videoconferência Google Meet.  139 

 140 

Original Assinada                                                                       Original Assinada 141 

Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 142 

Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 143 

 144 

Lista de Presença: Membros do Diretório Colegiado: (UFRRJ/ITR) Erika Cortines, (Werner Fábrica de 145 

Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de Paiva, (Prefeitura de Paty de Alferes) André Dantas Martins, (Prefeitura 146 

de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos e (Transportes Única Petrópolis) Rafaela dos Santos 147 

Facchetti V. Assumpção. Membros do Comitê Piabanha: (AGEVAP/UD2) Victor Machado Montes, 148 

(AGEVAP/UD2) Deborah Monteiro da Gama, (AGEVAP/UD2) Jorge Borher e (AGEVAP/UD2) Tayse 149 

Estevão da Ponte. Convidados: (Prefeitura de Areal) Alice Hagge. 150 


