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ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA, realizada no dia 28 (vinte e oito) de outubro de 2022, às 09:30 horas, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros da Câmara Técnica Instrumentos 3 

de Gestão e quatro convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida pela 4 

Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão Julieta Laudelina de Paiva (Werner Fábrica 5 

de Tecidos). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 67ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos 6 

de Gestão. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Retorno da divisão espacial da Região Hidrográfica IV 7 

(Piabanha) por Ottobacias com recorte das áreas prioritárias discutidas (Alto Piabanha e UCs). Jorge 8 

Bohrer (AGEVAP/UD2) iniciou a reunião dizendo que a estrutura de base foi definida e identificou que 9 

a ANA possui duas versões, explicando que entrou em contato com à ANA para sanar as dúvidas. Disse 10 

que os servidores da ANA sugeriram manter a estrutura que já foi utilizada com o balanço hídrico e 11 

que futuramente o correto é usar a versão mais recente que está sendo construída. Julieta Paiva (Tec. 12 

Werner) concordou em manter a mesma estrutura, porém sugeriu fazer o uso em paralelo com a 13 

versão mais recente, à medida que as informações forem surgindo. Jorge disse que fez esse 14 

questionamento para a ANA, mas infelizmente eles não possuem essa correlação devido à 15 

complexidade existente. Erika Cortines (UFFRJ-TIR) disse que talvez para enquadramento por exemplo, 16 

não é necessária uma escala tão detalhada, mas caso não identificar o rio na base que está sendo 17 

utilizada, posteriormente pode-se verificar na nova versão de dados da ANA. Jorge apresentou os 18 

mapas da primeira proposta de definição de áreas prioritárias, formada pela Bacia Hidrográfica – Nível 19 

4; Sub-bacia – Nível 6; Microbacias - Nível 7. Explicou que ficou definido o Alto curso do Piabanha e as 20 

áreas de conservação, em seguida demonstrou os pontos identificados no mapa. Falou que localizou 21 

três bacias do nível 7 que fazem interseção com o PARNASO. Victor Montes (AGEVAP/UD2) 22 

complementou dizendo que são sub-bacias contíguas a que o Comitê escolheu como prioritária. Disse 23 

que área apresentada vai das nascentes do Piabanha até aproximadamente a ponte de Corrêas. Erika 24 

disse que a princípio poderia utilizar as quatro bacias apresentadas e identificar os fatores necessários 25 

para caracterização. Jorge falou que é importante padronizar as coletas de dados, explicando duas 26 

vertentes que podem ser aplicadas, um como os dados de uso e ocupação do solo e/ou dados da 27 

Prefeitura, CNAE e etc. Victor para finalizar apontou quais foram os encaminhamentos solicitados na 28 

reunião. 3. Discussão sobre as atividades da Agenda “Gestão de Recursos Hídricos”, Programas “1.2.1. 29 

Outorga” e “1.2.2. Cobrança” do Plano de Bacia do Comitê Piabanha. Victor disse que verificou no 30 

Plano de Bacia as ações que são vinculadas com cada Câmara Técnica para organizar os trabalhos. 31 

Disse que o que tem no momento de mais prático para acompanhar é o Planejamento de Execução, 32 
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sendo o conjunto do Plano Integrado, do Manual Operativo e as Ações aprovadas pelo próprio Comitê 33 

para o ano de 2022. Demostrou que o Plano de Bacia está divido em seis agendas, informando a que 34 

abrange principalmente a Câmara Técnica Instrumento de Gestão e que irá disponibilizar a presente 35 

apresentação com os itens que cada agenda está prevendo e disse que separou quais as ações têm a 36 

ver com a Câmara Técnica Instrumento de Gestão, principalmente com relação à outorga e cobrança. 37 

Sugeriu a convocação de reuniões específicas para andamento da primeira ação do plano e logo em 38 

seguida explicou as demais ações. Disse que é interessante os membros fazerem a leitura da parte 39 

sobre as diretrizes definidas no Plano de Recursos Hídricos e a partir dessa análise será possível 40 

detectar quais são as diretrizes prioritárias. Posteriormente apresentou as diretrizes para Outorga a 41 

fim de relembrar e dar ciência do conteúdo. Os membros hierarquizaram as diretrizes prioritárias: 42 

Avaliar a necessidade de aprimoramento no sistema para emissão de Outorga, a fim de deixá-lo mais 43 

independente, robusto e moderno (OUTORGA); Realizar campanhas de incentivo à solicitação de 44 

outorga para os setores de irrigação e criação animal (OUTORGA); Revisar os usos insignificantes da 45 

bacia e também aqueles não sujeitos à outorga (OUTORGA); Estimular, ou se necessário, implementar 46 

o sistema de outorgas coletivas em regiões de conflito pelo uso da água, a fim de melhorar a gestão 47 

dos recursos hídricos (OUTORGA); Discutir a possibilidade de revisão do mecanismo de cobrança 48 

atualmente vigente na RH-IV (COBRANÇA). Victor mostrou os encaminhamentos e apresentou uma 49 

proposta para os membros de fazer um plano de trabalho com o que foi definido de prioritário na 50 

reunião para ser discutido de maneira mais organizada pra obter os dados necessários. Erika sugeriu 51 

fazer uma minuta de carta explicando o que Plano de Bacia contempla em relação à diretriz de 52 

cobrança nº 1, visando solicitar providências para melhoria dos processos de outorga, e 53 

posteriormente levar ao Fórum para adesão dos demais comitês para encaminhar ao INEA. 4. 54 

Informes: a. Andamento da contratação do serviço de monitoramento dos rios; Deborah Monteiro 55 

(AGEVAP UD2) disse que os envelopes foram abertos no dia 11 de novembro de 2022 e 56 

posteriormente avaliado as certidões e as capacidades técnicas. As três empresas que apresentaram a 57 

documentação foram habilitadas, sendo publicado no dia 24 de novembro de 2022 e está aguardando 58 

o recurso para habilitação e explicou que na semana seguinte será marcada à abertura do envelope 59 

com os preços. b. Apresentação do resumo no 3º Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados 60 

Espaciais – SBIDE; Jorge Bohrer (AGEVAP UD2) disse que foi discutido no 3º Simpósio a organização de 61 

estrutura, explicando que se colocado em um sistema visualizador irá contribuir com as diversas 62 

propostas, inclusive o enquadramento. Disse que o mais interessante foi apresentação referente à 63 

base de dados da divisão hidrográfica nacional, que subsidia o trabalho e disponibilizou o link para 64 
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quem tiver interesse em assistir. c. Andamento do PROPESQUISA RH-IV PIABANHA - Chamamento 65 

Público de Instituições de Ensino Superior para Programa de Fomento à Pesquisa em Gestão de 66 

Recursos Hídricos. Deborah disse que o edital está pronto já com as adequações das considerações 67 

que foram feitas, informando que brevemente irá terminar as considerações dos anexos, afirmando 68 

que irá cumprir o cronograma. Julieta disse que irá divulgar as datas do edital referente aos temas 69 

escolhido no X ECOB. Erika falou sobre o informe de acordo de cooperação técnica com a Prefeitura 70 

de Teresópolis, relatando que o acordo foi assinado e que tiveram boas notícias com relação às 71 

questões da fossa dos Sumidouros e que é improvável problemas futuros com as instalações das 72 

fossas que foram demandadas de Vieira.    73 

Encaminhamentos: 1. Foram aprovadas as microbacias Alto do Piabanha, Quitandinha, Itamarati, 74 

Palatino e Poço do Ferreira para início da metodologia sobre enquadramento. Será elaborado esboço 75 

da metodologia, e posteriormente informações necessárias para o enquadramento, como: dados de 76 

outorga, cadastrados, monitoramento, CNAE, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Planos Diretores, etc. 2.  77 

Foram definidas as diretrizes de outorga nº 10, 8, 3 e 2 do Plano de Bacia do Comitê como prioritárias 78 

para atuação, devendo ser elaborado planejamento para discussão e proposições. 3. Foi definida a 79 

diretriz de cobrança nº 1 do Plano de Bacia do Comitê como prioritária para atuação, devendo ser 80 

elaborado planejamento para discussão e proposições. 4. Verificar com os Comitês de Bacias Afluentes 81 

e elaborar minuta de carta ao INEA citando a diretriz de cobrança nº 1, visando solicitar providências 82 

para melhoria dos processos de outorga. 5. Encaminhar informações sobre a proposta de modelo 83 

digital do Piabanha para decisão. 6. Verificar formas alternativas de contratação às réguas 84 

linimétricas, formas automáticas de medição, antes de formalização decisão.  Será discutida em 85 

reunião de Diretório (Convidar José Paulo).  86 

Reunião encerrada às 11h e 30 min. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 87 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 88 

Petrópolis, 28 de outubro de 2022.   89 

 90 

Ata aprovada na 69ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 91 

16 de dezembro de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet. 92 

                                                                        93 

          94 

 95 Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 

Original assinada                                                  
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Lista de presença: (Werner Tecidos) Julieta Paiva, (UFRRJ/ITR) Erika Cortines, (Transportes Única 97 

Petrópolis Ltda.) Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção, (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins e (OMA-98 

BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho. 99 

 Convidados: (AGEVAP/UD2) Victor Machado Montes, (AGEVAP/UD2) Deborah Monteiro da Gama, 100 

(AGEVAP/UD2) Jorge Bohrer Marques e (AGEVAP/UD2) Gabrielle Silveira dos Reis.  101 


