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ATA DA 29ª REUNIÃO DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ DA BACIA 1 

HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS 2 

PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia cinco de fevereiro de 2013, às 10 3 

horas na Sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos - PARNASO, localizado na Av. Rotariana s/n, 4 

Soberbo – Teresópolis, RJ, com a presença de 3 (três) membros do Diretório Colegiado e 5 (cinco) 5 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), teve início a reunião às 10 horas e 27 minutos, 6 

conduzida pelo Presidente do Comitê Piabanha, Sr. José Carlos Porto (CEDAE), com a seguinte Ordem do 7 

Dia: 1 - Aprovação da ata da 28ª Reunião do Diretório Colegiado; 2 – Pré-Fórum Estadual; 3 - 8 

Apresentação das instituições interessadas em participar no processo eleitoral do CEIVAP; 4 - 9 

Informações sobre a Revisão do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul; 5 - 10 

Desdobramentos do projeto das ETEs de Teresópolis; 6 - Assuntos Gerais. O Presidente do Comitê 11 

iniciou o primeiro item da pauta 1 - Aprovação da ata da 28ª Reunião do Diretório Colegiado. A Sr.ª Erika 12 

Melo (AGEVAP) fez a leitura da ata, e a mesma foi aprovada sem alteração. 2 – Pré-Fórum Estadual e 3 - 13 

Apresentação das instituições interessadas em participar no processo eleitoral do CEIVAP. O Sr. José 14 

Carlos Porto falou que o Comitê Piabanha deve ter uma participação mais efetiva nesse próximo mandato do 15 

CEIVAP e que as instituições interessadas em participar do CEIVAP devem se comprometer a comparecer 16 

nas reuniões. A Sr.ª Erika Melo (AGEVAP) informou que foram enviados e-mails aos membros do Comitê 17 

para que os interessados em participar se pronunciassem, que o Comitê deve indicar os seus representantes até 18 

o dia 15 de fevereiro e que no dia 22 acontecerá o Fórum Fluminense para eleição dos membros do CEIVAP. 19 

Falou que as instituições interessadas foram: Poder Público Municipal – Prefeitura de Areal e Prefeitura de 20 

Petrópolis; no segmento Usuários, na categoria de associações de usuários de recursos hídricos – Associação 21 

de Produtores Orgânicos de Petrópolis (APOP); e no segmento da Sociedade Civil na categoria organizações 22 

não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da sociedade e atuação em 23 

defesa dos recursos hídricos – Centro de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) e O Instituto Ambiental 24 

(OIA), e na categoria de Representantes de organizações técnicas, profissionais e de ensino e pesquisa com 25 

interesse na área de recursos hídricos – a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Falou que os 26 

membros do Poder Público Federal são indicados diretamente pelo Ministério do Meio Ambiente ao CEIVAP 27 

e que o ICMBio (PARNASO e APA Petrópolis) poderá ser indicado. Ficou definido que o Comitê indicará o 28 

CDDH, APOP, UFRRJ, Prefeitura de Petrópolis e Prefeitura de Areal. A Sr.ª Erika Melo informou que o 29 

Fórum Estadual Fluminense acontecerá no dia 22 de fevereiro, onde será feita a Eleição dos novos membros 30 

do CEIVAP. 4 - Informações sobre a Revisão do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O 31 

Sr. Francisco Pontes de Miranda (OIA) falou que a empresa COHIDRO Consultoria, contratada para fazer a 32 

atualização do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (PIRH) e 33 

dos Planos de Ação de Recursos Hídricos das Bacias Afluentes (PARHs) num prazo de 20 meses, apresentou 34 

a situação atual do Plano. Falou que a empresa demonstrou ter muita experiência na área de recursos hídricos, 35 

porém houve o questionamento de que esta experiência era em área muito diferente, como por exemplo, a 36 

empresa foi quem elaborou o Plano de Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia, locais com predominância rural, 37 

com realidade totalmente diferente do Rio Paraíba do Sul, que possui muitas áreas urbanas, mas salientou que 38 
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a empresa demonstrou ter equipe suficiente para a elaboração do plano de bacia em área com está condição. 39 

Informou que foi exigida da empresa a realização de encontros mensais com os Comitês para o 40 

acompanhamento intensivo de todo o processo e que houvesse a preocupação de realizar a atualização dos 41 

dados, não utilizando somente dados já existentes. Falou que no prazo de 20 meses a empresa irá entregar um 42 

plano de trabalho e que depois será feito o diagnóstico, prognóstico, proposição da Bacia, plano de 43 

investimentos e planos de ação, este último com encaminhamentos feitos pelos Comitês. Disse que houve uma 44 

discussão sobre se seria feito o enquadramento ou não, e que foi decidido que seria necessário que a empresa 45 

fizesse o enquadramento, levando em consideração o técnico, econômico e político. Falou que o mais 46 

importante é que serão realizadas reuniões mensais para o acompanhamento e que a empresa ficou de enviar 47 

um cronograma dessas reuniões, mas que o Comitê poderia solicitar caso a empresa não enviasse. 5 - 48 

Desdobramentos do projeto das ETEs de Teresópolis. O Sr. Paulo Leite (CDDH) falou que o único 49 

objetivo do Comitê Piabanha na questão dos projetos das ETEs de Teresópolis sempre foi o de conseguir o 50 

saneamento para as localidades, porém a execução dos projetos elaborados é inviável, devido ao custo e à 51 

tecnologia apresentada. A Sr.ª Rafaela Facchetti falou que a última coisa que o Comitê deve fazer com relação 52 

aos projetos das ETEs é sugerir à SEA a adequação destes de forma que atenda à demanda inicial para que a 53 

execução possa ser viável. A Sr.ª Erika Melo informou que a reunião do CERHI será no dia 27 de fevereiro e 54 

que talvez esteja na pauta a apresentação da SEA sobre a análise dos projetos das ETEs. O Sr. José Carlos 55 

Porto falou que é importante a participação de membros do Comitê nessa reunião para o que poderá ser a 56 

última explanação sobre a questão que já desgastou muito o Comitê. Foi decidido que será preparada pelo 57 

Diretório Colegiado uma apresentação pontual e sucinta para ser feita na reunião do CERHI sobre os projetos 58 

das ETEs de Teresópolis, sintetizando todo o ocorrido sobre o assunto. 6 - Assuntos Gerais. 1) A Sr.ª Erika 59 

Melo (AGEVAP) informou que o Sr. Flávio Simões, Diretor Executivo Interino da AGEVAP, enviou uma 60 

carta solicitando o aporte de recursos financeiros por parte do Comitê Piabanha da ordem de R$ 30.000 (trinta 61 

mil reais) por ano, nos anos de 2013, 2014 e 2015, para os serviços de comunicação do Comitê Piabanha, que 62 

contará com um profissional da área lotado na UD 2 com carga de 40 horas semanais, quatro boletins anuais, 63 

sendo dois impressos e dois digitais, além de uma equipe de apoio na sede da AGEVAP. O mesmo diz que 64 

caso a diretoria do Comitê concorde, que solicite ao INEA que os recursos sejam destinados para que o 65 

processo possa ter o devido andamento. A Sr.ª Rafaela Facchetti falou que acha que esta decisão não deve 66 

partir do Diretório Colegiado e sim do Plenário do Comitê, mas que o Diretório pode dar o seu parecer sobre a 67 

questão. 2) A Sr.ª Erika Melo informou que a AGEVAP solicitou a entrega dos veículos alugados das 68 

unidades descentralizadas até o dia 06 de fevereiro. O Sr. Paulo Leite (CDDH) falou que uma das solicitações 69 

do Comitê ao INEA quando da discussão do Contrato de Gestão era que cada unidade contasse com um 70 

veículo e que não houve nenhuma comunicação ao Comitê sobre a retirada dos veículos. Falou que o Comitê 71 

Piabanha atua em 10 municípios, realiza reuniões itinerárias em todos eles e que nunca teve problemas com 72 

relação à utilização do veículo. Propôs que o Comitê envie cartas, ao INEA e a AGEVAP, solicitando 73 

explicações sobre o pedido de devolução do veículo, tendo em vista que a disponibilização deste está prevista 74 

no Contrato de Gestão, questionando se será provisório ou permanente. A Sr.ª Erika Melo falou que não tem 75 

muitas informações sobre o motivo da solicitação dos carros, mas que irá questionar a decisão e informar ao 76 
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Comitê. 3) A Sr.ª Erika Melo informou que no dia 21 de fevereiro será realizada pela SEA a Licitação para 77 

contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de elaboração de estudos e projetos para 78 

consecução do Plano Regional de Saneamento Básico de Municípios inseridos na Região Hidrográfica do 79 

Piabanha. 4) Foi discutida a idéia de realizar uma oficina sobre saneamento básico com o objetivo de capacitar 80 

equipes em cada município, definir critérios para escolha de locais para projetos de estações de tratamento que 81 

estão previstos no Plano de Ações do Comitê. A Sr.ª Rafaela Facchetti falou que marcar reuniões com as 82 

prefeituras demanda tempo e disponibilidade, e que será necessário, desde já, enviar cartas para cada uma, 83 

informando o que é o Comitê Piabanha, as suas atribuições, a importância da participação das prefeituras nos 84 

Comitês e comunicando que haverá a realização do Seminário de Saneamento, destacando a importância da 85 

participação dos prefeitos e secretários de meio ambiente. 5) A Sr.ª Rafaela Facchetti falou que na última 86 

sexta-feira foi realizada uma reunião na Fiocruz, na qual foi citada a intenção do Comitê em fazer um projeto 87 

de saneamento em Sumidouro. Falou que tal ação é complexa, tendo em vista que o município é grande, que 88 

as áreas mais carentes são as que têm maior foco de esquistossomose, que várias equipes já trabalharam 89 

nessas áreas de Sumidouro, tanto com o problema da esquistossomose quanto dos agrotóxicos, e obtiveram 90 

pouquíssimos resultados, não tendo sido divulgada nenhuma informação sobre os trabalhos ainda. Disse que o 91 

ideal seria aguardar os resultados destes trabalhos, para que o Comitê sintetize-os, visando à distribuição do 92 

material para a população local e propôs que o Comitê não pense em uma solução direta, pois será inviável 93 

devido a diversos fatores, mas que patrocine a criação de uma estação de tratamento, um protótipo com 94 

objetivo científico e acadêmico, que atenda cerca de 50 a 400 pessoas, e que funcione como exemplo para a 95 

possível construção de outras estações. O Sr. José Carlo Porto falou da importância da Fiocruz no trabalho que 96 

realizou em Sumidouro e que realmente trata-se de um problema complicado de ser resolvido. O Sr. Paulo 97 

Leite falou que seria importante a parceria com a Fiocruz e o Rio Rural, caso o comitê decida realizar projetos 98 

em Sumidouro.  99 

 100 

Encaminhamentos: 1) Solicitar à sede da AGEVAP o cronograma de reuniões que a empresa COHIDRO 101 

Consultoria realizará com os Comitês sobre a elaboração do Plano de Bacia do Rio Paraíba do Sul; 2) 102 

Enviar cartas ao INEA e a AGEVAP, solicitando explicações sobre o pedido de devolução do veículo, tendo 103 

em vista que a disponibilização deste está prevista no Contrato de Gestão, questionando se será provisório ou 104 

permanente; 3) Enviar cartas para cada prefeitura, informando o que é o Comitê Piabanha, as suas 105 

atribuições, a importância da participação das prefeituras nos Comitês e comunicando que haverá a 106 

realização do Seminário de Saneamento, destacando a importância da participação dos prefeitos e 107 

secretários de meio ambiente.  108 

 109 

Não havendo mais nada a ser discutido, o presidente do Comitê Piabanha, José Carlos Porto, encerrou a 110 

reunião às 13 horas e 27 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Erika Melo, Coordenadora de 111 

Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha.  112 

Ata aprovada na 30ª Reunião do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha de 2013, realizada 113 

no dia 13 de Março de 2013, em Petrópolis/ RJ.    114 
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Teresópolis, 5 de fevereiro de 2013. 115 

 116 

         117 

         José Carlos Lemgruber Porto     Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 118 

 Presidente do Comitê Piabanha     Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 119 
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 123 

Membros do Diretório Colegiado: 124 

José Carlos Lemgruber Porto (CEDAE Teresópolis), Francisco Pontes de Miranda (O Instituto Ambiental), 125 

Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção (Assoc. Fac. Católicas Petropolitanas). 126 

 127 

Membros do Comitê Piabanha: 128 

David Miller (AMAGG - Assoc. Granja Guarani), Raimundo Lopes (Prefeitura de Teresópolis), Paulo Leite 129 

(CDDH). 130 

 131 

AGEVAP:  132 

Erika Melo, Amanda Miguez.   133 


