
Reunião do GT Plano de Bacias e Enquadramento

Durante a reunião do GT Plano de Bacias e Enquadramento, realizada no dia 5 de maio, 

foram discutidos assuntos como: organização da pasta no Google Drive reunindo 

documentos do GT; relato de atividades relacionadas ao GT-PBE por membros deste 

GT que são do Diretório Colegiado, CT-IG, CT-SB, CT Mananciais e Plenário; apresenta-

ção de modelagem do Rio Quitandinha (Matheus Martins) e interface do GI-PBE com 

o GT de Implementação do PIRH Paraíba do Sul. Além disso, foram dados os seguintes 

informes: Contratação de Especialista em Recursos Hídricos e contratação do monito-

ramento na RH-IV.
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Expedição pelo Rio Quitandinha
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No dia 07 de maio foi realizada a Expedição pelo Rio Quitandinha. A expedição teve o 

intuito de verificar no percurso do rio possíveis áreas de amortecimento de cheias, 

encontrar uma de suas nascentes e verificar os principais impactos na calha do Rio 

Quitandinha, visando discutir soluções possíveis para melhoria da gestão hídrica na 

microbacia. Participaram do evento, a Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines, 

as Diretoras, Rafaela Facchetti e Karina Wilberg, os membros Patrícia Lima e José 

Paulo Azevedo, além de convidados e alunos da UFRRJ.

27ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado

No dia 17 de maio foi realizada a 27ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado. No 

encontro foram discutidos assuntos como: minuta de Resolução ad referendum sobre 

a disponibilização dos recursos dos Comitês Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois 

Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana para custeio da AGEVAP em situação extre-

ma e em caráter emergencial; apresentação sobre a adequação do Plano de Aplicação 

Plurianual ao Plano de Bacia; proposta de alterações na Resolução CBH Piabanha 

n°44-2018, que dispõe sobre diárias, reembolsos e ajudas de custo para membros e 

convidados; apresentação dos novos Especialistas em Recursos Hídricos; contratação 

de análise da qualidade da água no Quilombo Boa Esperança, em Areal; envio de docu-

mento oficial do Comitê Piabanha ao MP, Inea e Prefeitura de Petrópolis com as pro-
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Reunião realizada no dia 18 de maio de 2022, na sede do Comitê Piabanha (Unidade 

Descentralizada 2 da AGEVAP). A reunião foi realizada a pedido da DIRSEQ / INEA e 

teve como objetivo tratar de assuntos gerais relacionados às atividades do Comitê e ao 

Contrato de Gestão, como atualização do andamento dos projetos e ações do Comitê 

e desembolso dos recursos repassados.

Reunião entre Diretório Colegiado do Comitê, Diretoria de 
Segurança Hídrica do INEA e AGEVAP

postas de obras de mitigação das enchentes no Rio Quitandinha e manifestação con-

trária à construção do extravasor na Rua 13 de Maio. Além disso, foi informado sobre a 

proposta do Ministério Público encaminhada ao Comitê para ciência e eventual finan-

ciamento - Iniciativa Rio Araras Limpo - Projeto Araras. 
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7ª Reunião Ordinária da CT-IV do CERHI

No dia 19 de maio foi realizada a 7ª Reunião Ordinária da CT-IV do CERHI. Durante a 

reunião, foram discutidos assuntos como: aprovação da minuta memória 6ª R.O. CTIV, 

de 21/03/2022; atualizações do Cadastro Estadual de SbN para segurança hídrica 

(CESBN) e do Cadastro Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais (CPSA); pro-

posta de evento para troca de experiências de infraestrutura verde e capacitação para 

o CESBN e CEPSA e alguns assuntos gerais.

Vistoria nas obras de contenção em muros de gabião em Petrópolis

No dia 19 de maio foi realizada vistoria nas obras de contenção em muros de gabião, 

em Petrópolis. As vistorias realizadas resultaram em registros fotográficos com georre-

ferenciamento de cada ponto. As áreas vistoriadas encontram-se ao longo do alto 

curso do Rio Piabanha, mais especificamente nos seguintes logradouros: Avenida Pia-

banha; Rua Saldanha Marinho; Rua Afrânio Melo Franco; Rua Coronel Veiga; Avenida 

Barão do Rio Branco; Rua Bingen e; ponte de Corrêas, perfazendo um total de dez 

obras de gabião vistoriadas. Todos os pontos descritos acima foram vistoriados e 

registrados fotograficamente (utilização do aplicativo gratuito TimeStamp para telefo-

ne celular), de diferentes perspectivas para uma melhor avaliação de cada local. 

Também foram observados outros aspectos nos locais visitados, como presença/au-

sência de resíduos sólidos, além de lançamento de esgotamento sanitário.



Reunião do FFCBH

Durante a reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH), 

realizada em 24 de maio, foram discutidos assuntos como: aprovação das atas das reu-

niões dos dias 12/04/2022, 28/04/2022 e 10/05/2022; projeto de Lei n. 5741/2022 que 

altera a lei 5.234, de 05 de maio de 2008, e que dispõe sobre a cobrança pela utilização 

dos recursos hídricos de domínio do estado do Rio de Janeiro; debate sobre Agências 

Reguladoras e o Novo Marco do Saneamento. Houve ainda informe sobre andamento 

das atividades: Grupo de Trabalho para Revisão do Regimento Interno do FFCBH; 

Comissão ECOB/RJ 2022 e alguns assuntos gerais como: resposta do INEA à carta nº 

08/2022 – FFCBH)
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8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico

No dia 25 de maio foi realizada a 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento 

Básico. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: definições sobre o VI Semi-

nário de Saneamento do Comitê Piabanha; apresentação do projeto de esgotamento 

do município de Paty do Alferes - localidades Rio Pardo, Coqueiros e Quilombo; discus-

sões sobre o diagnóstico e proposta de alternativas do sistema alternativo de esgota-

mento do município de Carmo - bairro Ave Maria. 

Durante a reunião também foram debatidos os seguintes informes: contratação de 

projetos de sistema de esgotamento sanitário (Areal, São José do Vale do Rio Preto e 

Três Rios); acompanhamento das discussões, projetos e obras relacionados aos even-

tos críticos no município de Petrópolis.

2ª Reunião do Grupo de Trabalho Monitorar do CEIVAP

No dia 26 de maio foi realizada a 2ª Reunião do Grupo de Trabalho Monitorar do 

CEIVAP, da qual participou a Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines. Durante a 

reunião, foram discutidos assuntos como: status geral do andamento do Programa Mo-

nitorar - AGEVAP; informe com o resgate do escopo do Plano de Trabalho - INEA; 

informe do status da assinatura das parcerias - CETESB/DAEE; informe do Programa 

MARU (Projeto de monitoramento das águas residuais urbanas promovido pelo Escri-

tório Internacional da Água (OlEau - França) em parceria com as agências PCJ e 

AGEVAP) - AGEVAP/OIEau e assuntos gerais.



86ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha

No dia 27 de maio foi realizada a 86ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do 

Comitê Piabanha. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: VI Seminário de 

Saneamento; VII Encontro de Pesquisas do Comitê Piabanha – proposta de realização 

individual; Ofício ao MP com relatório de vistoria das obras de gabião e sobre o lago do 

Quitandinha; atualização de valores da Resolução CBH Piabanha no 44 – 2018, que 

dispõe sobre diárias, reembolsos e ajudas de custo para membros e convidados; apro-

vação do Plano de Aplicação Plurianual adequado ao Plano de Bacia e encaminhamen-

tos da reunião com a Diretoria do INEA.

Durante a reunião também foi passado os seguintes informes: Resposta ao MP sobre 

os levantamentos realizados no Caititu e datas das próximas reuniões e eventos.
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