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ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E 1 

DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no 2 

dia 26 (vinte e seis) de março de 2021, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, 3 

com a presença de vinte e dois membros do Comitê Piabanha e vinte e três convidados (conforme a 4 

relação de presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines 5 

(UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. Minuta de Resolução que dispõe sobre a aprovação do Plano de 6 

Bacia da Região Hidrográfica Piabanha - RH-IV: Erika Cortines (UFRRJ/ITR) iniciou a reunião informando 7 

que a pauta trata da apresentação do Plano de Bacia e, após será realizada a votação da minuta de 8 

resolução que dispõe sobre a aprovação do Plano de Bacia da região hidrográfica Piabanha – RH IV. 9 

Carlos Bortolli (PROFILL) iniciou a apresentação do plano expondo o conteúdo em atendimento ao 10 

Contrato 01/2018 – AGEVAP, iniciado em 2018, com a entrega no ano de 8 produtos do PIRH – Plano 11 

Integrado de Recursos Hídricos e os PARH’-s Planos de Ações de Recursos Hídricos dos sete comitês 12 

afluentes. A segunda fase, em 2019, contemplou a elaboração dos planos de bacia das RH’-s III, VII, IV 13 

e IX resultando em 6 produtos (36 no total), e, por fim, a terceira fase em 2021 que contempla o PIRH 14 

e os Manuais Operativos dos Planos de Recursos Hídricos (MOPs) - totalizando 5 produtos. Logo, de 15 

2018 a 2021 foram entregues 49 produtos e ainda existem relatórios em andamento. Disse que o 16 

trabalho integrado produz o fortalecimento do processo participativo e decisório, uma maior garantia 17 

de planejamento efetivamente integrado, uma maior facilidade operacional para implementação das 18 

ações, otimização dos recursos humanos e financeiros. Apresentou uma linha do tempo com 19 

atividades executadas desde 2019, incluindo reuniões com Diretorias dos CBHs, Diretoria do CEIVAP, 20 

órgãos Gestores, envio de informações prévias aos CBH’-s, recebimento de contribuições dos CBH’-s, 21 

seminários de alinhamentos com CBH’-s, reuniões com os GT’-s e entregas dos Produtos Finais: PF01: 22 

Plano de Trabalho em janeiro, PF02 - Diagnóstico e Prognóstico em junho de 2020, PF04 – Plano de 23 

Ações, PF05 Plano e PF06 – R. Executivo em 2021. Destacou que os produtos de prioridades 24 

integradas contaram com eventos junto à ANA e AGEVAP, propiciando diversos alinhamentos, pactos, 25 

ações integradas e de curto prazo e, resultando em uma potencialização dos resultados. Citou ainda, 26 

da importância do PF04 que tratando da estrutura do programa de ações, instrução de diretrizes para 27 

os instrumentos de gestão, arranjo institucional e áreas prioritárias. E, que o PF05 é a consolidação do 28 

processo e, que ainda serão acrescidos conteúdos relativos a diagnóstico e prognóstico de acordo com 29 

as obrigações legais. Disse que o conteúdo do PBH segue o disposto na Lei Estadual 3.239/1999 - 30 

Art.13º e 14º, sobre conteúdo mínimo de um plano de bacia para que ele possa ser homologado 31 

enquanto instrumento da região hidrográfica, como: introdução, metodologia, diagnóstico geral da 32 
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RH, prognósticos, áreas prioritárias ou potencialmente com restrição de usos, avaliação de planos, 33 

programas e projetos existentes, análise de estudos/planos/projetos realizados na RH, diretrizes para 34 

instrumentos de gestão, proposição de ações e intervenções, roteiro para a implementação do plano 35 

avaliação do arranjo institucional e proposição de aperfeiçoamentos para gestão, recomendações para 36 

setores usuários e síntese conclusiva. Sobre a estrutura do Programa de Ações disse que esse é 37 

composto por seis agendas temáticas: gestão de recursos hídricos, recursos hídricos qualitativos e 38 

quantitativos, saneamento, infraestrutura verde, produção de conhecimento e, comunicação e 39 

educação ambiental. Totalizando seis agendas, 15 subagendas, 24 programas e 40 ações sendo 19 40 

integradas e 3 parcialmente integradas. Por fim, informou que o MOP que será único para os sete 41 

CBH’-s bacia do Rio Paraíba do Sul, mas que o Piabanha poderá executar e identificar suas 42 

especificidades prioritárias e integradas, para promover sinergia das ações e a potencialização dos 43 

resultados. E, para junho de 2021, estima-se a apresentação e aprovação do plano integrado aprovado 44 

do CEIVAP. José Paulo Azevedo (COPPE/UFRJ) disse que o GT Plano de Bacia e enquadramento teve 45 

um grande volume de reuniões e, que a gestão participativa e integrada foi fundamental para a 46 

conclusão do processo apresentado por Carlos. Erika disse que a PROFILL sempre atendeu as 47 

solicitações do Comitê, a fim de refinar e melhorar o plano de bacia que atenderá as especificidades 48 

inerentes do Piabanha. Comentou também que, um plano de bacia se constrói de forma integrada e 49 

participativa e, que se faz necessário que todos os agentes da bacia tenham conhecimento do produto 50 

para melhorar a qualidade e quantidade de água. Nelson Reis (OMA-Brasil) comentou que o Plano de 51 

Bacia precisa ser efetivamente aplicado e, que as prefeituras devem ser conhecedoras do plano de 52 

bacia, para que este esteja alinhado com outras ações e planos voltados a recursos hídricos dos 53 

municípios. Rafaela Facchetti (Transp. Única) disse que o Manual operativo será fundamental para as 54 

ações do Comitê e que o relatório executivo deve ser enviado às prefeituras. Comentou também 55 

sobre o informe do SEAS sobre a canalização dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão, na região do 56 

Vale do Cuiabá. Disse que é necessário um contato do Comitê a fim de conhecer sobre objetivos e 57 

possíveis alterações do projeto, para que o CBH possa intervir e ajudar se necessário. Lívia Soalheiro 58 

(SEAS) disse que o INEA e DIRAM foram contatados para realizar uma apresentação ao Comitê 59 

Piabanha, para que esse também seja integrado as discussões de aprimoramento do projeto. Gisele 60 

Boa Sorte (SEAS) parabenizou a PROFILL pelo produto desenvolvido e a integração entre os CBH’-s, 61 

equipes da AGEVAP e órgãos gestores na elaboração do Plano. Márcio de Araújo (ANA) parabenizou as 62 

equipes envolvidas na elaboração do projeto. Disse que é necessário o desenvolvimento de estratégias 63 

para prosseguir com as atividades e operacionalização do Plano de Bacia com ações de 64 
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responsabilidades dos Comitês e integradas com outros órgãos. Erika disse que o trabalho será 65 

continuado e, que a participação dos atores da bacia é fundamental. Raíssa Guedes (AGEVAP) 66 

parabenizou e agradeceu a companhia e parceria de todos funcionários da PROFILL, órgãos gestores, 67 

AGEVAP e da unidade descentralizada que atende ao Piabanha os envolvidos na elaboração do plano. 68 

Tatiana Ferraz (AGEVAP) agradeceu pela parceria de todos durante todo o processo. E, parabenizou a 69 

equipe da AGEVAP envolvida direta e indiretamente nesse trabalho. Erika apresentou a minuta de 70 

Resolução que dispõe sobre a aprovação do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha - RH-IV. A 71 

resolução foi aprovada por unanimidade pelos membros do Comitê Piabanha. Erika comentou que a 72 

aprovação do plano é importante para o Comitê, assim como a divulgação do mesmo, a fim de 73 

melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade, visto que, quando aplicadas melhorias na qualidade 74 

dos recursos hídricos. Julieta Paiva (Werner Tecidos) agradeceu e parabenizou a todos que 75 

trabalharam no processo do Plano e, disse que o Comitê agora possui condições de realizar e 76 

operacionalizar o plano. Rafaela comentou que o processo de elaboração do Plano de Bacia foi 77 

produtivo e que agora é necessário buscar o compromisso e conhecimento das prefeituras do plano 78 

de bacia, para que essas possam ser parceiras no andamento das ações de enquadramento. José 79 

Paulo solicitou um panorama sobre o pacto de atuação entre os atores da bacia. Lívia respondeu que 80 

conversas entre AGEVAP, SEAS, ANA e demais órgãos gestores então em andamento e, que o objetivo 81 

é encaminhar aos Comitês, em abril/2021, as propostas do pacto de operacionalização conjunta entre 82 

CBH’-s afluentes, CEIVAP e órgãos gestores. E, ainda, que a previsão de aprovação dessa etapa e 83 

entrega das três fases completas do plano sejam em junho/2021. Gisele informou que no dia 31 de 84 

março de 2021, será realizado um encontro virtual, sobre a Pactuação dos Planos de Recursos Hídricos 85 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Bacias Afluentes pelo canal do YouTube do CEIVAP. 86 

Eduardo Rodrigues (IGAM) reiterou o informe de Gisele. Comentou que atividades anteriores podem 87 

ser utilizadas como norteadoras para novos projetos e que o plano precisa ser executado a fim de 88 

cumprir o atendimento das metas e aplicação de recursos. Karina Wilberg (APEA) comentou que é 89 

necessário que as prefeituras conheçam o Comitê, assim como, suas ações e projetos. Julia Horta 90 

(Pref. de Petrópolis) disse que enquanto representante da secretaria de Meio de Petrópolis, se dispõe 91 

a colaborar e a somar para esse trabalho de extrema importância que é o Plano de Bacia da Região 92 

Hidrográfica Piabanha.  Josiele Batista (Pref. de Areal) parabenizou pela aprovação do Plano de Bacia 93 

e, destacou a intenção da prefeitura de Areal em ser mais participativa nas reuniões, projetos e ações 94 

do Comitê. E disse que os Conselhos municipais de meio ambiente devem ser incluídos como grandes 95 

colaboradores para parcerias e discussões. Erika concordou com a importância de realizar 96 
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Original assinada 
Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

aproximações com os conselhos de meio ambiente dos municípios, pois é o local onde se discute meio 97 

ambiente e que o Plano deve ser encaminhado para os mesmos. José Paulo e Nelson sugeriram que 98 

seja feita uma menção em homenagem aos antigos membros do Comitê Piabanha José Carlos Porto e 99 

Paulo de Souza Leite, devido à importância de ambos no processo de criação e atuação do Piabanha. 100 

Erika agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião de aprovação do Plano de Bacia do 101 

Comitê Piabanha.  102 

Encaminhamentos: 1. Foi aprovada a Resolução nº 66/2021, que aprova o Plano de Recursos Hídricos 103 

da RH-IV; devendo ser publicada no site; 2. Divulgar o Plano de Bacia aprovado para a sociedade em 104 

geral, principalmente para as prefeituras da RH-IV. 105 

 106 

Reunião encerrada às 15 horas e 45 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 107 

de Núcleo da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 108 

Petrópolis, 26 de março de 2021.     109 

Ata aprovada na 81ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 20  de abril de 2021, via 110 

plataforma de videoconferência Google Meet. 111 

 112 

 113 

  114 

 115 

 Lista de presença: Poder Público: INEA (Guilherme Alves Cardoso Moreira), Pref. de Areal (Josiele 116 

Batista da Cruz),Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta), Pref. de Petrópolis (Edmardo Campbell 117 

Júnior), Pref. S.J.V.Rio Preto (Alexandre de Souza Santos).Usuários da água: Águas do Imperador 118 

(Edilene Branco), CEDAE (Felippe Vasconcellos), FIRJAN (Luiz Fernando Gomes Soares), Transportes 119 

Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção) e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta 120 

Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), ACAMPAR (Vera de 121 

Fátima Martins), AMAVALE (Barbara Pellegrini), APEA (Claudia Karina Wilberg), ADEFIMPA (Sebastião 122 

Martins), ACERDAT-RJ (Marici Dornellas), CEFET (Patrícia Ferreira de Souza Lima), COPPE/UFRJ (José 123 

Paulo Soares de Azevedo), COPPE/UFRJ (Otto Corrêa Rotunno Filho), FESO (Raquel Carvalho), OMA-124 

BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis) e UFRRJ-ITR (Erika Cortines). Convidados: (ANA) Márcio de Araújo 125 

Silva, (INEA) Luiz Constantino, (INEA)  Glória Okamura, (Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM) 126 

Eduardo Rodrigues,  (COPPE/UFRJ) Raphael Martins Page, (COPPE/UFRJ) Rodrigo Leione Passos 127 

(COPPE/UFRJ) Georgia Dutra de Oliveira Bonavita, (PROFILL Engenharia) Carlos Bortoli, (UFRRJ) Thiago 128 

Original assinada 
Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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Reis Costa Mattos,  (Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS) Gisele Boa Sorte, 129 

(Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade- SEAS) Lívia Soalheiro, Luiz Constantino Junior, 130 

Ingrid Delgado, Raissa Alves, Juliana Queiroz, Lilian Marie Tenório, Leonardo Salles Köhler, (AGEVAP) 131 

Tatiana Ferraz, (AGEVAP) Raissa Guedes, (AGEVAP) Marina Assis, (AGEVAP/UD2) Victor Machado 132 

Montes, (AGEVAP/UD2) Luísa Poyares Cardoso e (AGEVAP/UD2) Beatriz Motta Gonçalves. Ausências 133 

Justificadas: Amigos PARNASO (David Michael Miller), CDDH – Petrópolis (Carla de Carvalho), COMDEP 134 

(Ronaldo Augusto da Rocha), NOVAMOSANTA (Elena Monteiro Welper), Pref. de Três Rios (Carolina 135 

Zanardi), Pref. de Carmo (Nélida Abreu Marques), Pref. de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), 136 

Pref. de Paraíba do Sul (Felipe Thiago Lima), Pref. de Paraíba do Sul (Maria Fernanda Andrade), Pref. 137 

de Três Rios  (Larissa Ribeiro) e UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach) e  UERJ/Petrópolis 138 

(Maria das Graças Ferreira). 139 


