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APRESENTAÇÃO 

 

Este relatório descreve e organiza as atividades realizadas para a avaliação e revisão do 

Plano de Aplicação Financeira do Comitê Piabanha, de acordo com a definição da 43ª 

Reunião Ordinária do Comitê, em 21 de outubro de 2014. 

Para tanto, descreve as atividades realizadas: reunião preparatória e Oficina. Desta última, 

detalha a avaliação do Plano anterior, a proposição de ações, os encaminhamentos e a 

avaliação dos trabalhos da Oficina. 

Por fim, anexam-se listas de presença e o registro fotográfico produzido pelo moderador. 

A Oficina foi organizada pela Unidade Descentralizada UD2 da AGEVAP e facilitada pelo 

moderador Francisco Carlos Bezerra e Silva. 

 

1 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

1.1. Reunião Preparatória: A realização da Oficina foi precedida por uma reunião entre os 

diretores Paulo de Souza Leite e Sergio Bertoche, juntamente com a equipe técnica da UD2, 

Victor Montes e Fernando H. Moura, e o moderador Francisco Carlos Bezerra (Cacá), 

acontecida no dia 17 de junho, das 15 às 19 horas, no local onde seria realizada a oficina. 

Nela foram discutidos aspectos relacionados à programação, metodologia e apresentações 

a serem feitas na oficina, bem como revisados os aspectos técnicos e detalhes 

operacionais. 

 

1.2. Oficina: A Oficina de avaliação e revisão do Plano de Ações do Comitê Piabanha foi 

realizada no Hotel Riverside Park, na cidade de Petrópolis, nos dias 18 e 19 de junho de 

2015. 

Teve por objetivo avaliar o Plano de Ações em andamento e revisá-lo de acordo com as 

orientações decorrentes da avaliação. Para isto, contou com a participação de 35 pessoas, 

entre membros e convidados pelo Comitê Piabanha conforme as listas de presença em 

anexo. 

Foi iniciada com uma acolhida feita pelo Presidente do Comitê, Sr. Paulo de Souza Leite, 

complementada por uma contextualização desta à luz do sistema de gestão de recursos 

hídricos, na qual foram destacadas a sua estruturação, princípios e atribuições dos seus 

membros. 
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Em seguida, após apresentações dos participantes e suas expectativas, foi realizada, pelo 

Coordenador de Núcleo da UD2, Victor Montes, uma explanação sobre a situação de 

execução financeira dos recursos alocados para o Plano de Ações definido em 2012. Nessa 

apresentação foi evidenciada a aplicação de recursos e os saldos remanescentes. 

Após essa apresentação o moderador deu início ao processo de avaliação do Plano, 

concluindo com a síntese das recomendações para a sua revisão. 

Na segunda parte dos trabalhos, ainda no primeiro dia, diante da crítica de que a elaboração 

e/ou revisão do Plano deveria ser precedida por um planejamento estratégico do Comitê, os 

trabalhos foram iniciados com um exercício de delimitação da missão do comitê, o que 

apontou para a necessidade de um momento interno onde isso possa ser amadurecido. 

Os trabalhos foram então retomados com a proposição de ações prioritárias a serem 

contempladas no Plano dentro do horizonte temporal de três anos de duração. Foram então 

formados cinco grupos de trabalho a partir dos eixos identificados: 

 

 Infraestrutura do Comitê e implementação dos Instrumentos de Gestão; 

 Comunicação, Mobilização e Educação; 

 Gestão da Informação e Monitoramento; 

 Saneamento e Qualidade da Água; e 

 Produção de Água. 

 

Ressalte-se que o eixo de ações voltadas para a manutenção do suporte técnico pela 

AGEVAP ao Comitê não constituíram um eixo específico, mas uma atividade prevista no 

eixo Infraestrutura do Comitê e implementação dos Instrumentos de Gestão. 

Os participantes, divididos em grupos por eixo de acordo com suas afinidades, discutiram as 

proposições levantadas para cada eixo com a tarefa comum de identificar: 

 

 Ações 

 Metas 

 Prazos 

 Orientações estratégicas e metodológicas. 

 

Concluídos os trabalhos nos grupos, no segundo dia, cada proposta por eixo foi 

apresentada ao conjunto dos participantes, sendo aprofundada por meio de 

esclarecimentos, complementações e contestações de pertinência. 

Ressalte-se que o grupo optou por amadurecer as ações do comitê com relação ao eixo do 

Saneamento e Qualidade da Água, diante da necessidade de uma maior compreensão do 

papel do Comitê nesse setor, considerando que há uma determinação legal para alocação 
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de 70% dos recursos obtidos pela cobrança pelo uso da água oriundos de sistemas de 

saneamento, neste eixo específico, e que os critérios para tanto ainda não estão 

definitivamente acordados. 

Assim, a proposta de definição das ações para o eixo Saneamento e Qualidade da Água 

foram remetidas para a reunião da Câmara Técnica a ser realizada no dia 30 de junho de 

2015. 

Concluídas as discussões sobre as ações propostas, foram propostos os encaminhamentos 

e realizada uma avaliação escrita sobre os resultados da Oficina, pelos participantes. 

A seguir estão descritos os conteúdos das discussões realizadas. 

 

2 - RESUMO DOS TRABALHOS 

2.2. Avaliação: 

A avaliação dos resultados do Plano de Ações anterior se deu a partir de três perguntas 

motivadoras: 

a) Qual o resultado mais expressivo do Plano sobre a Bacia? 

b) O que dificultou a execução plena do Plano? 

c) Quais recomendações são necessárias para a revisão? 

A síntese das respostas é a que segue: 

 

A – Resultados mais expressivos: 

RESULTADOS ALCANÇADOS COMENTÁRIOS 

 Elaboração dos PMSB e PMGIRS 

 Os PMSB e PMRS 

 Finalização dos PMSB dos municípios 

 Elaboração dos PMSB 

 Participação do Comitê nos Planos Municipais de 

Saneamento Básico 

 PMSB 

Embora a ação seja 

decorrente da imposição de 

legal para aplicação de 70% 

dos recursos arrecadados 

pela cobrança junto aos 

serviços de saneamento, no 

próprio setor, a decisão de 

apoiar a elaboração dos 

Planos municipais de 

saneamento resultou em um 

atalho para que a redução das 

cargas de esgotos nas bacias 

possa ser reduzida. 
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RESULTADOS ALCANÇADOS COMENTÁRIOS 

 Capacitação dos membros 

 Ações educativo-formativas (conselheiros e UC) 

 Geração de conhecimento via oficinas e 

monitoramento 

 Cursos ministrados ampliaram o conhecimento 

 Cursos / editais 

 

 Estruturação do Comitê 

 Contrato de gestão 

 Ampliação do corpo técnico 

 

 Parceria com o CEIVAP 

 Apoio ao Cadastro de Usuários (CAR/CNARH) 

 Parcerias com Universidades em pesquisas 

 Articulação para induzir a implantação do sistema 

de informações 

 Mobilização no sentido de integrar órgãos e 

entidades para fazer acontecer. 

O Estado possui um sistema 

de Informações que não 

atende a necessidade do 

comitê. A  

AGEVAP está desenvolvendo 

um Sistema próprio. 

 Ampliar a questão da Água na sociedade 

 Comunicação 

 

 

B – Dificuldades para a implementação 

DIFICULDADES ELENCADAS COMENTÁRIOS 

 Falta de estrutura executiva e idiossincrasias 

processuais. 

 Demora na liberação de recursos. 

 Estrutura operacional (entidade delegatária). 

 Falta de pessoal na UD2. 

 Dificuldades de operacionalizar ações por falta de 

TdR. 

 Morosidade nas respostas da AGEVAP. 

 Morosidade na transferência dos recursos. 

 Burocracia na liberação dos recursos. 

 Burocracia para a liberação dos recursos. 

 Excesso de burocracia. 

 Processos de burocratização. 

 

 Pouca concordância entre os setores. 

 Pouca compreensão dos objetivos. 

 Incompreensão na relação das ações elencadas 

com o papel do Comitê. 

Há necessidade de 

planejamento estratégico. 
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DIFICULDADES ELENCADAS COMENTÁRIOS 

 Falta capacitação. 

 Falta de experiência na gestão participativa. 

 Falta de analise sistemática do contexto.  

 Transparência no processo – precisa melhorar os 

fluxos de gestão. 

Há necessidade de análises 

de conjuntura periódicas. 

 Falta interesse público e político. 

 Desarticulação entre as politicas publicas. 

 Pouco ou nenhum comprometimento dos 

municípios. 

 Faltou mobilização nas diversas esferas. 

 Precisa melhorar a articulação entre os atores 

envolvidos. 

 Precariedade dos municípios.  

 

 Comunicação inadequada. 

 Faltou maior divulgação para a população. 

Não há ausência de 

comunicação, mas 

inadequação aos públicos. 

 Poucos resultados materializados Diante do volume de ações 

propostas. 

 

C – O que deve orientar a revisão do plano: 

Diante das perguntas anteriores coube ao grupo definir as seguintes recomendações para a 

revisão do plano: 

 Estabelecer prioridades. 

 Simplificar ações: menos ações e mais foco. 

 Propor estratégias para a implementação: sugerir orientações para o 

desenvolvimento das ações. 

 Identificar fontes de recursos e parceiros. 

 Avançar no monitoramento de indicadores. 

 

2.3. Ações Propostas: 

Dentro de cada um dos eixos elencados – que passarão a substituir a terminologia de 

programas utilizada no plano anterior e que foram definidos a partir da agregação e ações 

propostas dentro da mesma temática – foram propostos conjuntos de ações e sugeridas 

metas, prazos e indicadas estratégias para execução, orientações e propostos alguns 

indicadores para o monitoramento. 
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Ressalte-se que, com relação ao conjunto de ações dentro do eixo de saneamento não foi 

fechada decisão sobre este eixo. Foi sentido pela oficina que há necessidade de maior 

aprofundamento nessa decisão diante do impasse entre a obrigação legal dos municípios 

com o setor, o apelo de apoio destes para a implementação de ações, da obrigatoriedade do 

Comitê em aplicar recursos da cobrança no setor e da busca de consenso sobre qual o 

apoio necessário para isso. 

Este bloco então foi transferido para uma tomada de decisão na reunião de Câmara Técnica 

a ser realizada no dia 30 de Junho de 2015. 

As ações que foram aperfeiçoadas por ocasião dessa discussão encontram-se descritas nas 

tabelas que seguem. As demais ações que foram complementadas também durante essa 

discussão serão mais bem descritas por ocasião do detalhamento técnico a ser feito, voltado 

para a definição de proposta orçamentária, o que não foi objeto da oficina. 

 

EIXO: INFRAESTRUTURA DO COMITÊ E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

GESTÃO 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 Elaborar o Plano de Recursos Hídricos estratégico, integrado e sustentável. 

 Cobrar resultados do INEA. 

 Consolidar os instrumentos de Gestão. 

 Ampliar a capacidade de execução do Comitê (conhecimento, estruturação e 

articulação). 

 Promover a articulação dos diversos operadores de políticas públicas para melhorar 

a efetividade da gestão das águas. 

 Planejar ações de enfrentamento da crise hídrica. 

 Elaborar planos de microbacias de cada município com objetivo de levantar a 

capacidade de durabilidade hídrica. 
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AÇÕES DEFINIDAS: 

EIXO INFRAESTRUTURA DO COMITÊ E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

Ampliar a estrutura física 
do Comitê 

Espaço físico 
ampliado 

Fevereiro 2016 
Comitê 
INEA 

AGEVAP 

1. Escolha de local – final de julho 
2. Comodato ou aluguel – agosto 2015 Obras 

de Adaptação – 5 meses 
3. Aquisição de mobiliário e equipamentos – 

fevereiro 2016 
 

Ampliar a equipe da UD2 

Equipe ampliada 
(01 auxiliar 

administrativo e 
01 Gerente) 

Janeiro 2016 
Comitê 
INEA 

AGEVAP 

1. Contração de um auxiliar administrativo de 
nível médio. 

2. Contratação de gerente da UD2 (Nível 
Superior Sênior) 

3. Implantar projeto de residentes 
4. Fortalecimento da equipe técnica da UD2 

 

 
Realizar levantamento dos 
Usuários de RH na Bacia 
 

Levantamento 
executado 

Março 2016 

Comitê 
AGEVAP 
Parceiros 

INEA 

1. Criar GT de Levantamento (cadastro) – 
julho 2015 

2. Elaborar metodologia de levantamento dos 
usuários da Bacia em articulação com a 
Gerência de Informações do INEA – 
setembro 2015 

3. Execução do levantamento através dos 
Residentes ou Edital nº 5 e/ou outro edital 
mais abrangente – Outubro 2015 a março 
2016 

Elaborar o Plano de Bacia 
incluindo a proposta de 
enquadramento 

Plano elaborado Dezembro 2016 
Comitê 

AGEVAP 
Consultor 

1. Criação e operação do GT do Plano de 
Bacia – final de julho 2015 

2. Contratação de Consultor para 
elaboração de TdR– Setembro de 2015 

3. TdR Elaborado – dezembro de 2015 
4. Busca de parcerias – setembro de 2015 
5. Licitar o Plano – março 2016 
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EIXO INFRAESTRUTURA DO COMITÊ E IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

6. Elaboração do Plano – dezembro 2016 
7. Divulgação – a partir do plano elaborado. 
8. Monitoramento 

 
INCLUSÕES DO PLENÁRIO: 

 Elaboração de um novo edital, nos moldes do Edital No. 05, envolvendo universidades privadas; 

 Realização de um Planejamento Estratégico do Comitê voltada para a clareza de sua identidade junto aos membros e definição de 
linhas estratégicas de ações (contratação de auditoria de qualidade). 
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EIXO – COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 Investir na melhoria da comunicação entre os atores (trabalhar na agregação dos 

usuários). 

 Sensibilizar a ação em prol dos objetivos do comitê. 

 Divulgação das ações. 

 Mais investimento na divulgação do CAR e do CNARH. 

 Mobilizar para participação social no enfrentamento da crise. 

 Promover ações educativas para envolver a sociedade na gestão das águas. 

 Mobilização da indústria para ocupar vagas de usuários. 
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AÇÕES DEFINIDAS: 

EIXO COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

Revisão de Plano de 
Comunicação a partir de 
planejamento estratégico do 
Comitê 

Plano Revisto e 
implementado 

Sem 
proposição 
de prazo 

Comitê Piabanha 
Pré-requisito – existência de um Planejamento 
estratégico. 
Incorporar no Plano de Bacia 

Mobilização para a participação 
social no enfrentamento da 
crise 

Informes 
e palestras 

Durante todo 
o prazo do 

plano 

Membros do 
Comitê 

Especialistas 
convidados 

Produzir informes sobre a infraestrutura 
existente e a que está sendo implantada. 
Mapeamento participativo dos mananciais 
locais e de seu manejo e gestão. 
Apresentar e debater filmes em cada 
município sobre a crise hídrica. 

Promover a educação 
ambiental voltada para a 
participação social na gestão 
das águas 

06 oficinas 
06 projetos 

Por semestre 
Instituições locais 

do Comitê em cada 
município 

Eleger públicos prioritários entre: 
- associações de produtores rurais 
- associações de moradores 
- conselhos escolares 
- conselhos de UC 
Buscar interação com secretarias municipais 
de saúde e educação. 
 

Mobilização do setor industrial 
01 briefing 

visitas 
90 dias 

Comitê 
Firjan 

Elaboração de um briefing para incentivar a 
participação no comitê; 
Reformatar as reuniões de maneira que sejam 
mais atraentes para a indústria; 
Realizar visitas de mobilização 

Nivelamento das informações 
oficiais sobre CAR e CNARH 

Sem proposição de 
meta 

Sem 
proposição 
de prazo 

CBH 

Visitas às propriedades para orientação 
buscando as propriedades que ainda estão de 
“porteiras fechadas”. 
Colocar o assunto no Seminário do 
CAR/CNARH 

Incluir uma Ouvidoria no Site  Site com canal Imediato CBH Incluir no site do CBH uma ouvidoria que 
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EIXO COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E MOBILIZAÇÃO. 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

aberto para 
receber sugestões. 

 permita a recepção de sugestões, críticas e 
outras informações feitas pelo público. 

Realização de cursos de 
capacitação para os membros 
do Comitê e UD2 

Sem proposição de 
metas 

Durante todo 
o 

desenvolver 
do Plano 

CBH 
Agevap 

A definir. 
Incluir nas reuniões maiores palestras com 
análise de conjuntura. 
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EIXO: GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 Mapeamento da Bacia. 

 Monitoramento dos recursos hídricos (qualidade e quantidade). 

 Levantar e gerar informações relativas à quantidade e qualidade da água. 

 Organizar sistema de informações de recursos hídricos para apoio à decisão. 

 Garantir o fluxo e integração das informações existentes sobre a Bacia. 

 Formar parcerias com o poder público e instituições para coleta e divulgação de 

dados de qualidade e quantidade de água. 

 Ter um sistema de mapeamento que permita controlar e catalogar as ações na 

Bacia. 

 Monitoramento da qualidade e quantidade de água dos rios Preto e Paquequer 

 Mapeamento da bacia e monitoramento dos rios. 
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AÇÕES DEFINIDAS 

EIXO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

Realização de Seminário 
sobre sistema de 
informações voltado para 
definição dos requisitos do 
SI para recursos hídricos. 

01 seminário Setembro 2015 
Comitê 

AGEVAP 
Já organizado anteriormente na CT do 
Comitê 

Apoio às Pesquisas hidro 
meteorológicas, de 
qualidade da água, 
sedimentos e planejamento 
territorial junto às 
Universidades contempladas 
no Edital AGEVAP nº 5/2014 
e outras instituições. 

Produção de 
conhecimento 
sobre temas 

listados 

De Outubro de 
2015 até o final do 

Plano de Ações 

AGEVAP 
Entidades 

conveniadas (Edital 
AGEVAP nº 

5/2014) 
Comitê 

Caberá aos residentes: levantar as 
pesquisas existentes das temáticas 
listadas; 
O Comitê deverá se articular com as 
instituições de pesquisa (conveniadas ou 
não) para realização das pesquisas 
pertinentes, com a possibilidade de criação 
de redes entre as universidades. 
A articulação deverá ser iniciada com um 
encontro entre as instituições nos moldes 
do que é realizado pelo PARNASO. 
Indicador: quantidade de pesquisas 
apoiadas, publicações produzidas, 
seminários de apresentação das pesquisas 
apoiadas e publicação dos trabalhos via 
site do Comitê. 

Convênio para 
Fortalecimento do Sistema 
de Informações 

03 convênios com 
municípios 

3 anos 

AGEVAP 
Municípios 

INEA 
Firjan 

Ter acesso a informações de 
licenciamento, saúde do município, da 
agricultura, defesa civil dentre outros. 
Apoio à qualificação do licenciamento 
ambiental dos municípios através da 
identificação e disponibilização de um 
profissional do município com apoio da 
AGEVAP. 
Indicador de Monitoramento – prefeitura 
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EIXO GESTÃO DA INFORMAÇÃO E MONITORAMENTO 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

conveniada e operante. 
Estratégia – discutir as contrapartidas para 
o convênio (ICMS ecológico, capacitação e 
disponibilização de recursos e 
equipamentos). 

Seminário CAR/CNARH na 
Bacia do Piabanha 

Estratégias para 
viabilizar o acesso 
das informações 

desses cadastros e 
seu 

aperfeiçoamento 
definidas. 

Até dezembro de 
2015 

AGEVAP 
INEA 

Nivelar o comitê em relação à informação 
existente, discutindo problemas, soluções, 
estratégias para implementação e geração 
de informações dos cadastros. 
 
Apoiar no desenvolvimento de módulo de 
regularização ambiental estadual via BDE. 
 
Indicador – dados disponibilizados e 
ampliação do número de cadastros. 

Realização de encontro de 
pesquisadores da Bacia do 
Piabanha para definir linha 
de pesquisa.  

01 encontro 
Segundo semestre 

de 2015 
Comitê 

AGEVAP 

A articulação deverá ser iniciada com um 
encontro entre as instituições nos moldes 
do que é realizado pelo PARNASO. 
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EIXO - SANEAMENTO E QUALIDADE DE ÁGUA 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 Acompanhamento da implantação dos Planos Municipais de Saneamento. 

 Financiar cursos de capacitação em saneamento para CONDEMA e/ou outros 

órgãos de acompanhamento da implementação dos PMSB. 

 Melhorar a qualidade da água (monitoramento e saneamento). 

 Apoiar financeiramente a elaboração de estudos de viabilidade e projetos técnicos de 

saneamento, e ajudar na busca de financiamento das obras. 

 A partir dos PMSB entregues, exigir dos municípios: coleta, tratamento de esgotos 

domésticos, acompanhamento e fiscalização. 

 Investir recursos nas questões de saneamento dos municípios, a fim de melhorar a 

qualidade e quantidade da água na bacia; 

 Aperfeiçoar o saneamento básico. 

 Investir recursos no saneamento dos municípios. 
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EIXO SANEAMENTO E QUALIDADE DE ÁGUA 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

Acompanhar e auxiliar 
tecnicamente os municípios 
na implantação do PMSB 

10 municípios 3 anos 

Comitê – Comissão 
de 

acompanhamento. 
Municípios 

 

 
Criar uma comissão de 
acompanhamento no Comitê com a 
participação dos municípios. 
Desenvolver instrumento de 
compromisso com os municípios. 
Contratar serviços técnicos de 
acompanhamento da implementação 
dos planos. 
Apoiar tecnicamente a elaboração de 
projetos para viabilizar as ações do 
PMSB dos municípios. 
Fornecer cursos de capacitação de 
mão de obra local para implantação e 
operação dos sistemas previstos nos 
PMSB do municípios. 

Manter as seguintes atividades propostas no Plano anterior: 
 
1 - Projetar e construir biossistemas integrados em 10 municípios da região de acordo com a realidade de cada município e em 
comum acordo com o PMSB. 
 
2 – Definir procedimentos para contratação, acompanhamentos (antes, durante e depois), pagamentos em parcelas, etc. para garantir 
qualidade e pontualidade na realização dos serviços contratados; 
 
3 – identificar fontes de financiamento para investimentos maiores (obras, etc.) e manter agenda de editais anuais de financiamento 
em comum acordo com os Planos. 
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OBSERVAÇÃO: Este eixo não foi finalizado na Oficina. Não houve consenso sobre quais as ações que o Comitê deveria desenvolver, sendo 

remetida para discussão na reunião da Câmara Técnica o dia 30 de junho. Entretanto, algumas questões e recomendações foram feitas para 

orientar essa decisão: 

- Levar a discussão para o CERHI visto que é uma questão presente em todas as bacias; 

- envolver os conselhos municipais de meio ambiente; 

- discutir o critério de estímulo aos produtores da agricultura orgânica e/ou sustentável. 

- reduzir a meta de implantação dos biossistemas. 

- articular com outros parceiros as possibilidades de apoio. 
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EIXO – PRODUÇÃO DE ÁGUA 

AÇÕES PROPOSTAS: 

 Elaborar planos de conservação e recuperação da mata atlântica. 

 Definição de áreas prioritárias para a proteção de mananciais. 

 Identificação de áreas prioritárias para restauração e conservação. 

 Identificação e mapeamento de áreas prioritárias para reflorestamento. 

 Monitoramento na comercialização e aplicação de agrotóxicos e leis mais rigorosas  

 Programa de ampliação da área florestadas. 

 Investir recursos visando à recuperação dos mananciais bem como à produção de 

água. 

 Reflorestar para aumentar a quantidade de água. 

 Apoio à recuperação de nascentes. 

 Reflorestamento de matas ciliares. 
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AÇÕES DEFINIDAS 

EIXO PRODUÇÃO DE ÁGUA 

AÇÃO META PRAZO EXECUTORES ATIVIDADES / ESTRATÉGIAS 

Elaborar plano de 
recuperação e conservação 
da mata Atlântica 

10 planos nos 
municípios 

2 anos 
AGEVAP 
CEIVAP 

Informar aos municípios sobre a 
obrigatoriedade; 
Contratação para conjunto de municípios, para 
redução de custos; 
Integrar informações para auxiliar o Plano; 
Buscar parcerias com outras instituições, 
parceiros e financiadoras, incluindo instituições 
internacionais. 
Elaborar proposta para negociar recursos da 
AGEVAP; 
Estabelecer TDR até o final de 2015 
Licitar no início de 2016 
Entrega dos Planos até o final de 2016 

Identificação de microbacias 
prioritárias para recuperação 
florestal nos rios Preto e 
Fagundes. 

50 hectares por 
micro bacia 

3 anos 
Edital e 

contratação 

Conjugar com atividade do Rio Rural. 
Contatos com proprietários (incluindo o 
esclarecimento sobre a utilização da 
agroecologia em detrimento de agrotóxicos) 
Autorização para acesso aos terrenos e 
restauração. 
Plano Individual de Propriedades (PIP) 

Recuperação de Floresta e 
Produção de Águas através 
da implantação de projetos 
de PSA 

Definir quantos 
projetos de PSA 

podem ser 
implantados 

2 anos 

Edital e 
contratação 
Comitê/GT 
AGEVAP 

Priorizar propriedades que já estão sensibilizadas 
via CAR para implantação de PSA. 
Discutir com o grupo do CERHI que trata do 
assunto. 
Aplicação da técnica da propriedade sustentável. 
Possibilidade de sistema agroflorestal (SAF) 
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3 – ENCAMINHAMENTOS: 

3.1. O facilitador organizará as informações da oficina em um relatório; 

3.2. A Câmara Técnica fará as proposições de ações do Eixo saneamento; 

3.3. Comitê discutirá os prazos e demais questões pertinentes para avaliar se são 

exequíveis; 

3.4. A AGEVAP detalhará o plano orçamentário; 

3.5. O Plenário do Comitê aprovará a proposta a ser encaminhada ao CERHI.  

 

4 – AVALIAÇÃO: 

Transcrevem-se a seguir as avaliações da oficina feitas por escrito pelos participantes: 

“Além do bom entrosamento entre os membros e um bom moderador, fiquei muito satisfeita 

com o que aprendi e as contribuições que pude dar e sabendo melhor as limitações do 

comitê. Sinto-me mais motivada a participar.” 

“Amadurecimento da discussão sobre a missão do comitê. Reconhecimento de algumas 

limitações do comitê.” 

“A avaliação é positiva: (1) Organização do mediador muito boa; (2) organização por 

prioridade de assuntos escolhidas e temas abordados refletindo nossas demandas, o que 

demonstra que os participantes estão empenhados na conservação dos recursos hídricos.” 

“Parabenizo a organização e iniciativa desse evento, registrando aqui que estas iniciativas 

sejam constantes em toda e qualquer ação do comitê. A possibilidade do debate só 

engradece, mostra total transparência no processo. Parabéns” 

“Foi de grande contribuição para os colegiados e individualmente.” 

“Facilitou muito na objetividade. Boa condução o processo permitindo o alcance dos 

resultados pretendidas. Muito bom” 

“Oficina produtiva gerando consenso. Ótima trabalho de moderação” 

“Avaliação muito bom! Cacá foi um excelente moderador. Parabéns” 

“A oficina foi muito boa. Ótima moderação e o interesse dos participantes foram 

fundamentais. Foi importante o conhecimento do tema pelo moderador” 

“Gostei muito, inclusive, principalmente, da moderação. Bons resultados em pouco tempo de 

trabalho.” 
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“A oficina foi proveitosa alcançando o proposto. Positivo o apoio do UD2 e o mediador. 

Problema o tempo e a organização prévia da oficina.” 

“Avaliação: muito boa. Acho que a orientação e direcionamento dada pelo moderador forma 

perfeitas para a organização de tantas ideias e opiniões. Sucesso para todos!!! (Karina – 

aguardando o relatório).” 

“Bastante produtivo.” 

“Produtiva! Porém deixou a desejar quanto à falta de importância dada ao eixo 

“saneamento”. Por parte dos membros, sem investimentos em saneamento não se pode 

pensar em: monitoramento, qualidade e quantidade de água, ou seja, missão e objetivo a 

ser alcançado pelo Comitê Piabanha.” 

“Oficina avaliação bem fundamenta pelo palestrante permitiu maior conhecimento pelos 

membros.” 

“A metodologia e as atividade de facilitação foram muito boas! Sugestão: faltou uma 

avaliação à luz do Plano de Ações anterior. Poderíamos ter também uma análise de 

conjuntura anual.” 

“O moderador conduziu muito bem a oficina, que foi muito boa.” 

“Muito bom!” 

“A metodologia aplicada foi muito didática e possibilitou a participação de todos os membros 

envolvidos. Parabéns pela forma de condição da oficina. Ponto de melhoria: imprimir as 

ações e distribuir para todos antes do segundo dia da oficina para cada um já trazer 

contribuições anotadas.” 

Pré-requisitos: quem somos? Qual é o nosso papel? Como queremos ser vistos? Quais 

são as forças? Quais são as nossas fraquezas? Quais são nossas forças? “ 
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ANEXO 1 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS 
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ANEXO 1 – REGISTROS FOTOGRÁFICOS (Continuação) 
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ANEXO 3 – LISTAS DE PRESENÇA 
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RELATÓRIO DA OFICINA DE AVALIAÇÃO E REVISÃO DO PLANO 
DE AÇÕES DO COMITÊ PIABANHA 

 

 

 

 

 

 

Petrópolis, 19 de Junho de 2015 

 

 

 

 

 

 


