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ATA DA 16ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO COMITÊ DA 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS 2 

DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia três de agosto de 3 

2012, às 10 horas na Sede da APA Petrópolis, Estrada União Indústria, nº 9722 – Itaipava – Petrópolis, RJ, 4 

com a presença de sete membros da Câmara Técnica do Comitê Piabanha e dez convidados (conforme a 5 

relação de presença no final da ata), teve início a reunião às 10 horas e 28 minutos, conduzida pelo 6 

coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha, Paulo Sergio O. de Souza Leite, com a seguinte Pauta: 7 

1 - Apresentação da ordem do dia; 2 - Aprovação das atas da 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões da Câmara 8 

Técnica; 3 - Análise do Plano de Ações do Comitê Piabanha; 4 - Assuntos Gerais. O Sr. Paulo Leite deu 9 

início à reunião com o item 2 - Aprovação das atas da 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões da Câmara Técnica. As 10 

atas das 12ª, 13ª, 14ª e 15ª Reuniões da Câmara Técnica não foram apreciadas, sendo adiadas as suas 11 

aprovações para a próxima reunião da Câmara Técnica. Apresentação do Projeto de Monitoramento do Rio 12 

Piabanha. O Sr. Paulo Leite informou que não foi possível a inclusão deste item em pauta, pois a solicitação 13 

de apresentação do projeto foi feita após o envio da convocatória, mas que não haveria problema em ser 14 

apresentado. O Sr. Marco Antonio Pessoa (INEA/GEAG) falou que na última reunião da Câmara Técnica ele 15 

apresentou o projeto do monitoramento do Rio Piabanha demonstrando as restrições e dificuldades existentes 16 

em relação ao projeto, e que foi delineada uma possibilidade de apoio do Comitê. Falou que foram 17 

identificadas outras possibilidades de apoio e que a idéia é discutir com o Comitê Piabanha qual seria a 18 

melhor estrutura para construir esta parceria. O Sr. Paulo Leite (CDDH) falou que isto já havia sido definido 19 

na última reunião, em que a Câmara Técnica solicitou que fosse feito um projeto com o pedido e os custos e 20 

que o referendaria à Plenária do Comitê Piabanha para aprovação. A Câmara Técnica solicitou que fosse feito 21 

um levantamento do custo anual e que o projeto seja enviado até o dia 8 de agosto para que a Câmara Técnica 22 

avalie e encaminhe para aprovação na próxima reunião plenária. 3 - Análise do Plano de Ações do Comitê 23 

Piabanha. A Sr.ª Erika Melo (AGEVAP) falou que na última reunião da Câmara Técnica foi decidido que a 24 

AGEVAP fizesse o levantamento dos recursos do Comitê Piabanha na subconta do FUNDRHI e das 25 

estimativas de arrecadação de 2013 e 2014, para ser definido quanto seria aplicado em que cada grupo de 26 

ações. Apresentou a planilha elaborada pela AGEVAP a partir das ações definidas na Oficina de Planejamento 27 

Participativo do Comitê Piabanha que foram adequadas ao Caderno de Ações IV do CEIVAP, referente à área 28 

de atuação do Comitê Piabanha, para justificar que as ações propostas estão embasadas no Plano de Bacia. O 29 

Sr. Vinicius Soares (AGEVAP) falou que esta adequação das ações ao Caderno de Ações do CEIVAP é uma 30 

exigência do CERHI para aprovação dos investimentos, tendo em vista o aspecto legal. A Sr.ª Erika Melo 31 

(AGEVAP) falou que o saldo atual da conta do Comitê Piabanha é de R$ 4.666.544,16, incluindo os recursos 32 

comprometidos já aprovados, mas não utilizados e que a previsão de arrecadação anual é de R$ 662.999,00. 33 

Apresentou a planilha do Plano de Ações com os Programas do Plano de Recursos Hídricos, o detalhamento 34 

das ações, os valores detalhados e os valores globais pro programa. O Sr. Vinicius Soares (AGEVAP) falou 35 

que o Plano de Ações possui o detalhamento das ações, mas que a proposta é que os valores sejam aprovados 36 

por Programas para que o Comitê tenha flexibilidade de planejar os investimentos das ações dentro do mesmo 37 

programa. A Sr.ª Yara Valverde (Novamosanta) falou que o Plano de Ações não deve traçar ações específicas 38 
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neste momento, mas apenas indicar as áreas em que serão investidos os recursos, para que um planejamento 39 

específico posterior defina exatamente os trabalhos que serão feitos. Falou que sobre o item mobilização, 40 

deveria ser feito um projeto simples de Mobilização do Comitê Piabanha. O Sr. Paulo Leite falou que o 41 

escritório técnico poderia elaborar uma minuta de um projeto para ser analisado pela Câmara Técnica. A 42 

Câmara Técnica não concordou que fossem adotados os nomes dos programas do Caderno de Ações do 43 

CEIVAP, mas que ficassem apenas como referência e nominou os Programas como: 1- Comunicação, 44 

mobilização, integração e educação; 2- Monitoramento, Pesquisa e Levantamento de Dados; 3- Mapeamento e 45 

Uso Sustentável da Bacia; 4- Redução de Cargas Poluidoras; 5- Atividades de Gestão. A Sr.ª Erika Melo 46 

(AGEVAP) explicou os programas do Plano de Ações para os anos de 2012 a 2014 e a Câmara Técnica 47 

discutiu e definiu as ações constantes no detalhamento de cada programa. O Sr. Paulo Leite propôs que o 48 

orçamento e o plano de ações sejam enviados aos membros da Câmara Técnica para que façam as alterações e 49 

considerações para aprovação final. Falou que é preciso tentar aprovar o Plano de forma rápida, pois este já 50 

prevê ações para o ano de 2012, e para que isso aconteça são necessárias as aprovações da Câmara Técnica, da 51 

Plenária do Comitê e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Sr. José Paulo (COPPE) falou que, 52 

devido à clareza do que está sendo dito, a Câmara Técnica do CERHI provavelmente aprovará sem objeções o 53 

Plano de Ações do Comitê Piabanha. A Sr.ª Yara Valverde falou que devem ser discutidos os cronogramas 54 

para as ações assim que o Plano for aprovado. 4 – Assuntos Gerais. O Sr. Vinicius Soares informou que o 55 

INEA e AGEVAP começaram a discutir sobre o Termo Aditivo do Contrato de Gestão, para acertar questões 56 

operacionais, de readequações orçamentárias e que é importante que os Comitês participem destas 57 

negociações marcando reuniões com o INEA e a AGEVAP para que sejam discutidos todos os procedimentos 58 

de forma conjunta. O Sr. Paulo Leite falou que o Comitê Piabanha deve se pronunciar junto ao INEA, 59 

solicitando a participação nestas discussões do Termo Aditivo do Contrato de Gestão com a AGEVAP, e que 60 

a Câmara Técnica pode começar a discutir o assunto da estrutura ideal do escritório técnico. O Sr. Vinicius 61 

Soares falou que no contrato está previsto que cada Comitê crie um grupo de trabalho para acompanhar o 62 

Contrato de Gestão e que isto não foi feito em nenhum comitê, e por isso será proposta a criação de um grupo 63 

único com participantes de todos os comitês. A Sr.ª Erika Melo apresentou a minuta da Resolução que dispõe 64 

sobre a Ajuda de Custo para a Sociedade Civil. A Câmara Técnica solicitou que a minuta seja enviada aos 65 

membros para que façam as considerações para a posterior aprovação em reunião Plenária do Comitê. Foi 66 

solicitada a elaboração de minuta de Resolução para Diárias e Reembolsos para os membros do Comitê 67 

Piabanha que venham representá-lo em eventos externos.  68 

 69 

Encaminhamentos: 1) (41) Elaborar minuta de projeto de Mobilização do Comitê Piabanha para ser 70 

analisado pela Câmara Técnica; 2) (49) Enviar o Orçamento e o Plano de Ações aos membros da Câmara 71 

Técnica para que façam as alterações e considerações para aprovação final na próxima reunião da Câmara 72 

Técnica; 3) (59) Enviar carta ao solicitando a participação do Comitê Piabanha nas discussões do Termo 73 

Aditivo do Contrato de Gestão com a AGEVAP; 4) (65) Enviar a minuta da Resolução sobre a Ajuda de 74 

Custo para a Sociedade Civil aos membros da CT para que façam as considerações para a posterior 75 
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aprovação em reunião Plenária do Comitê; 5) (67) Elaborar minuta de Resolução para Diárias e Reembolsos 76 

para os membros do Comitê Piabanha que venham representá-lo em eventos externos.  77 

 78 

Não havendo mais nada a ser discutido, o coordenador da Câmara Técnica Institucional do Comitê Piabanha 79 

encerrou a reunião às 13 horas e 30 minutos, tendo, a presente ata sido lavrada por mim, Victor Machado 80 

Montes, Assistente da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha.  81 

Ata aprovada na 21ª Reunião da Câmara Técnica Institucional do Comitê Piabanha de 2013, 82 

realizada no dia 26 de Março de 2013, em Petrópolis/RJ. 83 

Petrópolis, 03 de agosto de 2012. 84 

 85 

 86 

Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite 87 

Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha 88 

 89 

 90 

LISTA DE PRESENÇA: Membros da Câmara Técnica: Francisco Pontes de Miranda Ferreira (O Instituto 91 

Ambiental), Jose Paulo Soares de Azevedo (UFRJ-COPPE), Paulo Sergio O. de Souza Leite (CDDH), Yara 92 

Valverde (NOVAMOSANTA), Sérgio Bertoche (APA Petrópolis), Roberto Leocadio Penna Chaves 93 

(NOVAMOSANTA), Teresa Cristina Brant (CDDH). 94 

Convidados: Pedro Henrique Soares (COPPE-UFRJ), Fátima Soares (INEA/GEAG), Marco Antonio Pessoa 95 

(INEA/GEAG), André Leone (INEA/GEAG), José Carlos Marques (INNATUS), Fernando Cesar (APA 96 

Petrópolis/ICMBio). 97 

AGEVAP: Vinicius Soares, Erika Melo, Victor Machado Montes e Amanda Miguez.  98 


