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ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada 1 

no dia 17 (dezessete) de maio de 2022, às 9:30h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de 5 membros do Diretório Colegiado e 3 convidados 3 

(conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às nove horas e trinta minutos, 4 

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

Aprovação da ata da 85ª Reunião do Diretório Colegiado. A ata 85ª não pode ser aprovada na 6 

presente reunião e será aprovada na próxima reunião do diretório colegiado. 2. Minuta de Resolução 7 

ad referendum sobre a disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio 8 

Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio da AGEVAP em situação extrema e em 9 

caráter emergencial. Erika Cortines (UFRRJ) falou que o objetivo é aprovar tal resolução para o caso de 10 

ocorrer novamente falta de recursos para custeio, sendo reservados recursos para custeio no valor de 11 

R$ 546.550,21. Disse que a resolução será aprovada de forma conjunta com os 4 (quatro) comitês 12 

para a eventual necessidade de utilização dos valores. Rafaela Facchetti (Transp. Única) explicou que 13 

embora haja um decreto que obrigue o repasse automático dos recursos em 60 (sessenta) dias, o 14 

comitê depende da abertura do orçamento do estado para que as verbas sejam transferidas. Erika 15 

complementou dizendo que a conta reserva só pode ser utilizada em caso de falta de repasses, mas 16 

por precaução, os comitês resolveram, após sugestão do INEA, reservar tais valores de projetos. André 17 

Dantas (Pref. Paty do Alferes) disse ter dúvida sobre se o repasse é ordinário e não está sendo 18 

cumprido ou é se é pago em parcelas e por conta disso o comitê deve fazer ações em conjunto para 19 

suplementação do orçamento para manter as atividades. Rafaela disse que é um repasse ordinário e 20 

explicou sobre o sistema de recursos hídricos e funcionamento da cobrança, percentuais e os 21 

repasses. Victor montes (AGEVAP/UD2) relembrou que os recursos devem voltar para a finalidade 22 

inicial, ou seja, para os projetos, e deu continuidade à apresentação da minuta. A Resolução foi 23 

aprovada pelos membros. 3. Apresentação sobre a adequação do Plano de Aplicação Plurianual ao 24 

Plano de Bacia. Victor fez a apresentação da proposta e explicou que a adequação só está sendo 25 

realizada em função do novo Plano de Bacia. Falou que novas revisões estão previstas apenas para 26 

2026, a não ser que ocorra aumento do PPU (além do IPCA) ou mudança de legislação, pois nestes 27 

casos deverão ser feitas revisões antes. Apresentou o histórico  dos PAPs de 2012 a 2022 e 28 

posteriormente a fundamentação legal da proposta. Apresentou a comparação dos programas e 29 

subprogramas antigos e as agendas, subagendas, programa e ação atuais e o fluxo de aprovação do 30 

PAP. Citou todos os procedimentos realizados; o Plano de Aplicação Plurianual: Tabela 1 – Apresenta a 31 

situação detalhada de todos os investimentos das áreas de atuação do Comitê até 31 de dezembro de 32 
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2021, explicou que, conforme planejamento do Comitê Piabanha aprovado em fevereiro de 2022, 33 

houve remanejamento de recursos para as atividades monitoramento de rios e para o Escritório de 34 

Projetos; Tabela 2 – Distribuidora dos recursos disponíveis conforme definição do Plano de Bacia, e 35 

Tabela 3 – Consolidação das informações das Tabelas 1 e 2 gerando o Plano de Aplicação Plurianual 36 

dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica IV 37 

para o período de 2022 – 2026 e as devidas datas do fluxo de aprovação. Erika perguntou se o valor de 38 

500 mil reais para monitoramento seria anual. Luisa Cardoso (AGEVAP/UD2) disse que é anual e o 39 

valor dos pontos são estimados em média R$ 2.500,00 para 64 pontos. Victor realizou a leitura da 40 

minuta da Resolução que “Dispõe sobre o Plano de Aplicação Plurianual (PAP) dos recursos financeiros 41 

arrecadados com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos na Região Hidrográfica IV – Piabanha (RH-42 

IV) para o período de 2022 a 2026” e, em seguida, apresentou as Tabelas do PAP. Após as explicações, 43 

o diretório concordou com a proposta. Foi solicitado verificar se na Agenda Saneamento constam 44 

recursos que podem ser utilizados com saneamento em área rural e, indicar, se possível, o valor para 45 

isso. Foi aprovada a adequação do Plano de Aplicação Plurianual ao Plano de Bacia, devendo ser 46 

encaminhada a Resolução com as tabelas para os diretores, para conferência, e, em seguida, 47 

submeter à aprovação na reunião Plenária. 4. Proposta de alterações na Resolução CBH Piabanha nº 48 

44 – 2018, que dispõe sobre diárias, reembolsos e ajudas de custo para membros e convidados. Victor 49 

explicou que Luísa em outra reunião já havia esclarecido sobre as resoluções n° 39 e n° 40 e 50 

relembrou sobre os objetos das resoluções. Apresentou todas as contribuições feitas anteriormente 51 

pelos membros do comitê para possíveis ajustes na resolução atual. Erika sugeriu a criação de um 52 

formulário, como forma da pessoa justificar a solicitação. Rafaela falou sobre a solicitação do Nelson 53 

para a ida às reuniões de organização do ENCOB no Recife. Erika disse que é necessário demandar 54 

questões pertinentes ao Comitê Piabanha ao Nelson para que exerça a representação do Comitê nas 55 

ocasiões em que for com recursos deste Comitê. Todos votaram a favor da aprovação, com exceção 56 

da Julieta de Paiva. Victor prosseguiu a reunião falando sobre a compra antecipada das passagens 57 

aéreas, explicando que caso o Comitê se organize para comprar com antecedência, as passagens são 58 

adquiridas por preço menor. Victor falou que existe também a possibilidade de os participantes 59 

comprarem as passagens aéreas e solicitarem o reembolso depois com o comprovante a partir do 60 

preenchimento do formulário de reembolso. Sobre a ida ao ENCOB, o Diretório aprovou que o Comitê 61 

custeará a ida de quatro representantes no ENCOB, sendo uma vaga para a Presidente, além de uma 62 

vaga por segmento, com prioridade para os diretores. Victor comentou sobre os valores das diárias 63 

estarem desfasados, pois houve aumento da inflação nos últimos anos. Foi solicitada a elaboração de 64 
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proposta de reajuste dos valores de diárias, reembolsos e ajudas de custo, de acordo com a inflação 65 

do período e submeter à aprovação do Plenário. 5. Apresentação dos novos Especialistas em Recursos 66 

Hídricos. Victor apresentou brevemente a nova especialista hídrica Deborah Monteiro. Deborah se 67 

apresentou para os membros do Diretório e falou sobre as expectativas em relação ao trabalho. 68 

Rafaela perguntou sobre a viabilidade de solicitação de orçamento para análise da potabilidade da 69 

água de 250 (duzentos e cinquenta) pontos de coleta do Quilombo. Citou que há 16 (dezesseis) 70 

nascentes e 1 (um) rio e a captação de cada casa no local, frisando a verificação da disponibilidade de 71 

recursos. Julieta disse que ficou combinado que eles deveriam fazer uma reunião com a Cedro, 72 

instituição que fez um diagnóstico mais próximo da realidade do local, e utilizar isso para fazer o 73 

alinhamento. Deborah frisou a importância do retorno para os moradores da comunidade. Luísa disse 74 

que vai dar andamento a solicitação de cotação. Os membros desejaram boas-vindas a Deborah. 75 

Victor apresentou o organograma com a disposição de todos os colaboradores da UD2 e informou que 76 

o Jorge Bohrer iniciará as atividades no dia 23/05. 6. Contratação de análise da qualidade da água no 77 

Quilombo Boa Esperança, em Areal. Ponto discutido anteriormente. 7. Envio de documento oficial do 78 

Comitê Piabanha ao MP, INEA e Prefeitura de Petrópolis com as propostas de obras de mitigação das 79 

enchentes no Rio Quitandinha e manifestação contrária à construção do extravasor na Rua 13 de 80 

Maio. Rafaela disse que é necessário começar a elaborar este documento, porém dizendo que ainda é 81 

prematura a entrega do documento. Julieta falou que pediu pra imprimir o documento que veio do 82 

Senado com a decisão e o valor disponível para recuperação dos estragos ocorridos em Petrópolis. 83 

Rafaela falou que é preciso um estudo mais profundo visando não prejudicar Corrêas. Devem pensar o 84 

máximo de intervenções na bacia do rio Quitandinha, que não sejam danosas. Disse que no estudo da 85 

Estácio eles dizem a quantidade de metros cúbicos de água que as soluções propostas conseguem 86 

reter, sinalizando ser muito pouco. Disse também que não sabe quanto vai custar, pois demanda 87 

muitas atividades. Karina disse que há muitos anos atrás em 1995 houve um projeto da Noronha 88 

Engenharia sobre aumentar o lago Quitandinha e gostaria de saber se o comitê consegue entrar em 89 

contato com essa empresa. Rafaela disse que a partir dessa informação pode ser feita carta 90 

solicitando cópia desse projeto. Disse que enviou uma lista com as proposições para o Ministério 91 

Público e a Dr. Zilda pediu que o INEA levasse em consideração, mas que não sabe se vão atender por 92 

não estar detalhado. Rafaela solicitou que seja feito levantamento da ata e do áudio da reunião 93 

realizada em 2011 ou 2012 sobre as intervenções necessárias para mitigar as enchentes no centro de 94 

Petrópolis. Luísa disse que está à disposição para ajudar nas fundamentações propostas. 8. Informes: 95 

a) Proposta do Ministério Público encaminhada ao Comitê para ciência e eventual financiamento - 96 
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Iniciativa Rio Araras Limpo – Projeto Araras. Erika disse que esse ponto é um projeto na região de 97 

Araras e que a Dr. Zilda perguntou sobre a possibilidade de um financiamento e pediu para todos 98 

olharem o material e posteriormente encaminhar para ser discutido na CT Saneamento, foi solicitado 99 

que encaminhem a atualização das informações e orçamento da solicitação do Projeto Araras 100 

encaminhada pelo MP, e sem seguida, encaminhar para análise da CT Saneamento. b) Atualização do 101 

projeto do Caititu. Luísa disse que foi entregue a parte de mapeamento das nascentes e que estão 102 

finalizando a parte da vazão para entregar o relatório. O Ministério Público enviou um ofício 103 

concedendo 10 (dez) dias, ou seja, até o dia 26 de maio de 2022 para enviar a resposta. Rafaela disse 104 

que será necessário encaminhar carta junto com a entrega do relatório das nascentes do Caititu, com 105 

o posicionamento do comitê contrária à ocupação do terreno com muitas famílias para reservar a 106 

bacia de abastecimento do local e que a Águas do Imperador deve tratar o esgoto do Vicenzo Rivetti 107 

adequadamente, com frisando que o ideal é que tenha entre 50 a 80 unidades habitacionais no 108 

máximo. 9. Inclusão: Alteração do Grupo de Acompanhamento Contrato de Gestão. Atualmente os 109 

membros são: Erika Cortines - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Instituto Três Rios (UFRRJ 110 

– ITR), Rafaela S. Facchetti V. Assumpção – Transportes Única Petrópolis LDTA e Raimundo Antonio 111 

Lopes – Prefeitura de Teresópolis. Victor disse que não tem obrigatoriedade de ser diretor, mas sim, 112 

um de cada segmento. Foi solicitado verificar representante do Poder Público para o GACG. 10. 113 

Segunda etapa da Expedição. Erika disse que recebeu um ofício com uma programação prévia, 114 

pedindo para indicar alguém para a coordenação e explicou como será essa segunda etapa. Os 115 

Diretores decidiram manter a Erika na coordenação. Encaminhamentos: 1. Publicar no site a Resolução 116 

ad referendum sobre a disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio 117 

Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio da AGEVAP em situação extrema e em 118 

caráter emergencial. 2. Foi aprovada a adequação do Plano de Aplicação Plurianual ao Plano de Bacia, 119 

devendo ser encaminhada a Resolução com as tabelas para os diretores, para conferência, e, em 120 

seguida, submeter à aprovação na reunião Plenária. 3. Verificar se na Agenda Saneamento constam 121 

recursos que podem ser utilizados com saneamento em área rural e, indicar, se possível, o valor para 122 

tal ação. 4. Criar formulário do Google para encaminhar aos membros e convidados que solicitarem 123 

diárias e reembolsos, visando incluir as justificativas e demais detalhes, para que os diretores avaliem a 124 

solicitação. 5. Foi definido que o Comitê custeará a ida de quatro representantes no ENCOB, sendo 125 

uma vaga para a Presidente, além de uma vaga por segmento, com prioridade para diretores. 6. 126 

Elaborar proposta de reajuste dos valores de diárias, reembolsos e ajudas de custo, de acordo com a 127 

inflação do período e submeter à aprovação do Plenário. 7. Solicitar estudo e projeto referentes ao 128 



 

5 
 

lago do Quitandinha (Noronha Engenharia). 8. Foi aprovada a ida do Nelson Reis à reunião de 129 

preparação do ENCOB. 9. Fazer levantamento da ata e do áudio da reunião realizada em 2011 ou 2012 130 

sobre as intervenções necessárias para mitigar as enchentes no centro de Petrópolis. 131 

10. Solicitar atualização das informações e orçamento da solicitação do Projeto Araras encaminhada 132 

pelo MP e encaminhar para a CT Saneamento. 11. Verificar representante do Poder Público para o 133 

GACG. 12. Fazer levantamento sobre o Quilombo Boa Esperança, com informações sobre o número de 134 

nascentes, quantidade de captações, pontos de captação e forma de distribuição, verificar informações 135 

com a Prefeitura, e agendar reunião com a Fiocruz e CEDRO para alinhamento sobre os dados e tratar 136 

sobre futuro projeto de análise da potabilidade da água que é consumida no local. 137 

 138 

A Reunião foi encerrada às 12 horas e 55 minutos. Ata lavrada por Victor Montes Machado, 139 

Coordenador de Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 140 

                                                                                                                   Petrópolis (RJ), 17 de maio de 2022.   141 

 142 

Ata aprovada na 86ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 27 de maio de 2022, 143 

por videoconferência na plataforma Google Meet. 144 

 145 

Original Assinada                                                                       Original Assinada 146 

Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 147 

Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 148 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: (UFRRJ/ ITR) Erika Cortines, (Werner F. Tecidos) 149 

Julieta Laudelina de Paiva, (Transportes Única Petrópolis) Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção, 150 

(Pref. de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos e (Pref. de Teresópolis) Raimundo Antonio 151 

Lopes.  Convidados: Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Deborah Monteiro da Gama 152 

(AGEVAP/UD2) e Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2).  153 


