
65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão

No dia 08 de março foi realizada a 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instru-

mentos de Gestão. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como a apresentação 

do “Estudo sobre a Cobrança - O impacto da cobrança nos setores usuários” (foto) - 

Meta do Contrato de Gestão 01/2010 - e atividades relacionadas ao enquadramento na 

RH-IV.

Além disso, foram dados os seguintes informes: processo seletivo para contratação de 

Especialista em Recursos Hídricos Temporário; contratação da continuidade do moni-

toramento de rios na RH-IV; contratação de novo site do Comitê Piabanha; ACT com o 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) - intercâmbio de informações, 

tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as políticas nacionais, estaduais e muni-

cipais de recursos hídricos e saneamento básico.
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Audiência Pública na Câmara Municipal de Petrópolis

06/05/2022

No dia 08 de abril, às 18h, foi realizada a Audiência Pública na Câmara Municipal de 

Petrópolis, com o tema “Moradias Populares a serem construídas no Caititu, Petrópo-

lis”. Representando o Comitê, esteve presente a diretora, Rafaela Facchetti.

 

Visita ao Quilombo da Boa Esperança

No dia 09 de abril foi realizada uma visita ao Quilombo da Boa Esperança, em Areal 

juntamente com a equipe do Palácio Itaboraí (Fiocruz Petrópolis). Na ocasião, repre-

sentaram o Comitê a secretária-executiva, Julieta Paiva, e a diretora, Karina Wilberg. 



Reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas
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No dia 12 de abril foi realizada Reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias 

Hidrográficas (FFCBH). No encontro foram discutidos assuntos como a necessidade 

de Revisão da Resolução Inea 160/2018; Projeto de Lei nº 5741/2022, que altera a lei 

5234, de 05 de maio de 2008, e que dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recur-

sos hídricos de domínio do estado do Rio de Janeiro; aprovação da prestação de 

contas 2021 e planejamento 2022 do FFCBH; Aprovação do novo layout site FFCBH; 

Reunião com o MPRJ

No dia 11 de abril, às 14h, foi realizado o acompanhamento dos danos ambientais causa-

dos pela chuva de fevereiro de 2022, bem como acompanhamento das medidas adota-

das pelo Poder Executivo. A convite da promotora de justiça, dra. Zilda Januzzi Veloso 

Beck, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, em 

cumprimento à determinação nos autos do IC 05/2022 P-MA, o Comitê Piabanha parti-

cipou da reunião na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), 

acerca da recuperação do túnel extravasor, obras de macrodrenagem, recuperação 

ambiental e sistema de esgoto na Rua do Túnel – Petrópolis/RJ.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados do diagnóstico realizado à 

Comunidade do Quilombo da Boa Esperança.



Reunião com a ANA e órgãos gestores da bacia do Rio Paraíba do Sul
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No dia 12 de abril foi realizada reunião com representantes da Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA) e órgãos gestores da bacia do Rio Paraíba do Sul 

para discutir sobre as ações de enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso. 

O Comitê Piabanha foi representado na ocasião pela Presidente, Erika Cortines.

Discussão sobre a conta reserva; organização de secretaria executiva própria para o 

FFCBH; debate sobre Agências Reguladoras e o Novo Marco do Saneamento; Balanço 

de experiências sobre a Expedição Nascentes do Paraíba e assuntos gerais (solicitação 

da Rede EARJ para o ECOB 2022).



14/04/2022: 4ª Reunião - ACT Câmara

No dia 14 de abril foi realizada a 4ª Reunião sobre o andamento do Acordo de Coopera-

ção Técnica (ACT) assinado pelo Comitê Piabanha e a Câmara Municipal de Vereado-
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Reunião da Comissão Eleitoral

No dia 13 de abril foi realizada uma reunião da Comissão Eleitoral para apresentar e 

analisar as inscrições das instituições para o processo eleitoral para a Composição do 

plenário do Comitê Piabanha (Quadriênio Abril/2022 – Abril/2026). No encontro foi 

falado sobre a prorrogação do prazo de inscrições. Foi falado também sobre as datas 

para a divulgação dos habilitados, o período para interposição de recursos, o resultado 

do julgamento dos recursos e divulgação final dos habilitados. A Comissão Eleitoral 

aprovou as instituições habilitadas para a Eleição no dia 29 de abril.

Reunião do Inea e Comitê Piabanha

No dia 13 de abril foi realizada reunião com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a 

pedido do Comitê Piabanha. Na ocasião foi realizada a apresentação pelo Inea dos pro-

jetos que estão sendo realizados no Vale do Cuiabá. O encontro contou com a partici-

pação do presidente do Inea, de membros e diretores do Comitê, representantes dos 

moradores da região e equipe da Unidade Descentralizada 2 da AGEVAP.
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A reunião ocorrida no dia 18 foi solicitada pelos representantes da Associação de Mora-

dores do Túnel Extravasor para obter informações do Comitê Piabanha sobre o acom-

panhamento das discussões sobre as obras no túnel. O Comitê Piabanha participa do 

Grupo de Acompanhamento criado pelo Ministério Público. Participou da reunião a 

diretora do Comitê Piabanha, Rafaela Facchetti, que explicou sobre o histórico e deta-

lhes técnicos referentes ao túnel extravasor do Rio Palatino.

Reunião com Associação de Moradores do Túnel Extravasor

res de Petrópolis. O ACT tem como objetivo viabilizar a atuação conjunta no desenvol-

vimento de ações integradas visando a melhoria da qualidade da água dos rios no mu-

nicípio de Petrópolis, como a captação de recursos para desenvolvimento de projetos; 

o levantamento e consolidação de dados de monitoramento existentes; a participação 

da Câmara Municipal nas discussões sobre o enquadramento dos corpos hídricos em 

classes de uso; ações de educação ambiental incorporando a temática de recursos  

hídricos;  oficinas  junto  às  escolas  municipais  de  Petrópolis;  etc.  Na ocasião partici-

param os diretores do Comitê e o vereador Fred Procópio.
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87ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha

Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: relato dos participantes da Expe-

dição Nascentes Paraíba; Manifestação sobre o PL 4546/2021 que trata da Política 

Nacional de Infraestrutura Hídrica e alterações à Lei nº 9433/1997 (Marco Hídrico); 

Relato sobre a participação do Comitê nas discussões sobre os eventos críticos natu-

rais ocorridos no município de Petrópolis.

Além disso, foram dados os seguintes informes: Processo Eleitoral do Comitê Piaba-

nha; Segunda Palestra de Capacitação de 2022, “Eventos de inundações em Petrópolis: 

Contribuições de pesquisas em Cartografia Histórica”, realizada em 27/04; ACT com 

MP - intercâmbio de informações, tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as 

políticas nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos e saneamento básico; 

Atualização do Plano de Aplicação Plurianual com base no Plano de Bacia; CEIVAP - 

Seminário sobre o Enquadramento dos Corpos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul e seus Afluentes.

Seminário do CEIVAP, “Enquadramento dos Corpos Hídricos na 
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e seus Afluentes”

No dia 19 de abril o CEIVAP promoveu seminário sobre “Enquadramento dos Corpos 

Hídricos na Bacia do Rio Paraíba do Sul e Afluentes”. O debate reuniu importantes 

atores do sistema de gestão na bacia do Paraíba do Sul, para compartilhar experiências 

e avanços em relação a temática. 

A programação contou com a participação de representantes dos Comitês, além de 
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Reunião sobre o PRISMA na Bacia do Rio Vieira

No dia 20 de abril foi realizada reunião entre membros do Comitê Piabanha e os res-

ponsáveis pela execução do Prisma na Bacia do Rio Vieira, em Teresópolis, com o obje-

tivo de que o Comitê fosse atualizado sobre o andamento do projeto.

palestras técnicas AGEVAP, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 

Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB) e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam).
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Reunião da Diretoria do Comitê Piabanha com AGEVAP

Foi realizada no dia 26 de abril uma reunião com o diretor-presidente da Agevap, 

André Marques, e o Diretório Colegiado do Comitê Piabanha, com o objetivo de falar 

sobre o desenvolvimento de estratégias para execução dos projetos do comitê e 

desembolso dos recursos.

Palestra de capacitação online do Comitê Piabanha

No dia 27 de abril foi realizada palestra de capacitação online do Comitê Piabanha. O 

evento foi aberto ao público e teve como tema “Eventos de inundações em Petrópolis: 

Contribuições de pesquisas em Cartografia Histórica.”

A palestra foi ministrada por Manoel do Couto Fernandes, Professor Associado do 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



05/05/2022

Reunião do CERHI

No dia 27 de abril foi realizada reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do 

Rio de Janeiro (CERHI-RJ). No encontro foram discutidos assuntos como apreciação 

do relatório das metas estaduais e de investimentos do Progestão (ano 2021), para fins 

de certificação junto à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA); Apro-

vação do parecer CTIL/CTIG/CTAS a respeito do PL-4546/2021 (Marco Hídrico); Apro-

vação do relatório final da comissão especial de análise e assuntos gerais.

Reunião Extraordinária do FFCBH

No dia 28 de abril foi realizada Reunião extraordinária do Fórum Fluminense de Comi-

tês de Bacias Hidrográficas (FFCBH). No encontro, o principal assunto discutido foi a 

utilização da Conta Reserva criada pelos Comitês, Instituto Estadual do Ambiente 

(Inea) e Agevap para situações de caráter emergencial.
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Acompanhamento do projeto de georreferenciamento das 
nascentes no Caititu, Petrópolis

Por solicitação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o Comitê 

Piabanha realizou a contratação de empresa especializada para realização de levanta-

mentos técnicos no terreno da prefeitura de Petrópolis no Caititu, em Petrópolis. O ser-

viço consistiu no georreferenciamento de todas as nascentes e medição de vazão dos 

cursos hídricos que cortam o terreno. 

No dia 28/04, foi realizada visita técnica ao terreno para reconhecimento do local e 

alinhamentos com a empresa e com a prefeitura de Petrópolis. Representando o 

Comitê, esteve presente a diretora, Rafaela Facchetti.

22ª Reunião Extraordinária do Comitê Piabanha

No dia 29 de abril foi realizada a 22ª Reunião Plenária Extraordinária do Comitê Piaba-

nha, na qual ocorreu a eleição dos membros do Poder Público, da Sociedade Civil e dos 

Usuários de Recursos Hídricos para o mandato de abril de 2022 a abril de 2026. Duran-

te a reunião, foram apresentadas as instituições habilitadas no Processo Eleitoral e rea-

lizado os fóruns para a eleição dos membros. 

Na ocasião foram reeleitas Erika Cortines (UFRRJ – ITR), para a presidência, e Julieta 

Laudelina de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos S.A), para a secretaria executiva. O 

Comitê Piabanha elegeu ainda os demais diretores: André Dantas Martins (Prefeitura 

de Paty de Alferes), Claudia Karina Wilberg de Castro Costa (Instituto de Arquitetos do 

Brasil – Departamento do Rio de Janeiro), Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos (Prefeitura 
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de Sapucaia) e Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção (Transportes Única Petrópolis). 

A composição completa do Plenário pode ser conferida no link: http://comitepiaba-

nha.org.br/composicao-plenario.php. 

O Diretório tem mandato válido por dois anos e o plenário por quatro anos. Portanto, 

ao atingir a metade do período de gestão do Plenário, haverá nova eleição para o Dire-

tório.


