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ATA DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA 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 15 (quinze) de fevereiro de 2022, às 9 horas e trinta minutos, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de 21 (vinte e um) membros do Comitê Piabanha e 10 (dez) convidados 4 

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

Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 85ª Reunião Ordinária do Comitê 6 

Piabanha.  A ata foi aprovada pelos membros. 2. Aprovação do Relatório sobre o Cenário Ambiental – 7 

RH IV – 2021. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) apresentou o relatório e explicou que o mesmo é elaborado 8 

anualmente, sobre as principais ações e cenário atual da bacia e se encontra disponível no site. Victor 9 

Montes (Agevap/UD2) complementou que o relatório está previsto no contrato de gestão há dois 10 

anos e destacou que este relatório é bem útil para obter informações e dados atualizados sobre a 11 

RHIV. Luisa Cardoso (Agevap/UD2) compartilhou os itens, citando que o conteúdo mínimo está 12 

previsto no contrato de gestão e apresentou o restante do Relatório. 3. Adequação da Resolução que 13 

dispõe sobre o GT Plano de Bacia e Enquadramento para acompanhamento da execução do plano. 14 

Erika Cortines falou que é necessário apenas fazer algumas alterações para que o grupo faça o 15 

acompanhamento das ações do plano elaborado. Foi feita leitura da Resolução CBH - Piabanha. Victor 16 

Montes relatou que esta resolução já passou pelo diretório e pelo Grupo de Trabalho Plano de Bacias 17 

e Enquadramento, apresentando as modificações, e ressaltando os dois últimos considerandos para 18 

inclusão, com intuito de mostrar a integração feita desde a elaboração do Plano de Bacia até sua 19 

aprovação. Victor Montes explicou que na resolução anterior não havia previsão de acompanhamento 20 

após a conclusão do Plano e suas resoluções pertinentes. Após esclarecimento de dúvidas, os 21 

membros aprovaram a minuta de resolução. 4. Referendo – Resolução CBH – Piabanha n° 73, que 22 

dispõe sobre a Conta Reserva. Erika Cortines relatou que o objetivo principal da Conta Reserva para 23 

caso não haja o repasse do INEA, apontando que nos primeiros meses do ano o INEA não abre o 24 

orçamento, o que ocasiona a falta deste repasse, que esta conta será útil para casos emergenciais. 25 

Revogando a resolução anterior CBH – Piabanha n° 60/2020. Erika Cortines fez uma breve leitura dos 26 

considerandos e dos artigos correspondentes. A Resolução foi aprovada pelos membros. 5. Atividades 27 

realizadas em 2021 e Planejamento de Ações 2022. Victor Montes relembrou que este item é 28 

obrigatório que conste na primeira plenária do ano. Luisa Cardoso iniciou apresentando de forma 29 

resumida as principais atividades realizadas no ano de 2021, com gráfico o panorama das reuniões e 30 

encaminhamentos. Victor Montes citou que é válido lembrar que essas são reuniões oficiais de 31 

instâncias do Comitê (Plenário, Diretório, CTs e GTs), não sendo contabilizadas as outras reuniões. 32 
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Luisa Cardoso deu continuidade demonstrando e explicando a listagem com as principais ações do 33 

Comitê e os respectivos status. Monique Soares (AGEVAP) explicou que foram realizadas algumas 34 

mudanças nas atividades com a saída do especialista em comunicação, Felipe Albert, e que agora está 35 

atuando de forma mais próxima nas ações de comunicação juntamente com a estagiária Carolina 36 

Cortásio, e se colocou à disposição para o que for necessário. Foi finalizada a apresentação das ações. 37 

Planejamento de Ações 2022 – Victor Montes explicou que este ano tiveram que unificar as atividades 38 

que estão previstas no Plano de Bacia, sendo este o primeiro ano depois da aprovação, sendo que as 39 

ações que estão listadas no plano devem ser executadas. Apresentou a planilha das atividades listadas 40 

para o ano de 2022 no plano de bacia, sendo divididas em ações comuns e outras com projetos 41 

maiores, além disto, foi aprovado pelo diretório ações prioritárias, deste modo, foram compiladas as 2 42 

(duas) planilhas de atividades. Victor apresentou a planilha de ações prioritárias para 2022 aprovada 43 

pelo Diretório Colegiado aos membros. 6. Início das Atividades na Microbacia do Rio Vieira – Programa 44 

Mananciais – Erika falou que foi realizada uma a visita ao local. Luisa Cardoso completou a fala 45 

dizendo que visitaram alguns pontos focais, posteriormente foi realizada uma reunião de 46 

apresentação do programa e enfatizou que esta visita marca o início das atividades para elaboração 47 

do diagnóstico e do PRISMA. Luisa Cardoso explicou que não está previsto o pagamento a quem aderir 48 

ao programa, reforçando que não há nenhum tipo de repasse financeiro, mas que a empresa 49 

contratada, Água e Solo, irá elaborar o projeto individual de cada propriedade, que contemplará todas 50 

as intervenções necessárias. Disse que posteriormente com este diagnóstico elaborado, passará para 51 

uma segunda etapa, a de contratação das intervenções. Explicou também que o Comitê Piabanha irá 52 

aguardar a elaboração desses PRISMAS, para poder definir o valor de contrapartida e qual tipo de 53 

intervenção será destinado este recurso. Julieta Paiva (Werner) falou que considera este programa 54 

mais importante devido a essa proximidade, pois o proprietário necessita estar cientes de algumas 55 

medidas para melhorar a qualidade da água. 7. Informes. a) Calendário de Reuniões Instâncias Comitê 56 

Piabanha 2021; foi apresentado o calendário de reuniões. b) Validação do Instituto de Biologia da 57 

UFRJ como membro suplente da Sociedade Civil; foi aprovada na última plenária, condicionado a um 58 

parecer jurídico, o parecer foi favorável à aprovação; c) Edital para contratação de Especialista em 59 

Recursos Hídricos; informou que as inscrições estão abertas para vaga de especialista em recursos 60 

hídricos temporário de nível superior; d) Resolução Enquadramento de rios em UCs de Proteção 61 

Integral; Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis; A princípio seria aprovada nesta 62 

reunião, mas houve solicitações de prorrogação para possíveis inclusões e ajustes de uma campanha 63 

de monitoramento nos três pontos definidos; e) Indicação do Nelson Reis para Grupo de Trabalho 64 
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Educação Ambiental, Mobilização e Comunicação do CEIVAP (GTEAMC) CEIVAP; Informativo da 65 

inclusão do Nelson Reis para o GTEAMC do CEIVAP; f) Continuidade do Programa de Monitoramento 66 

de Rios – Comitê Piabanha; Está sendo uma das ações prioritárias no planejamento de 2022, as 67 

discussões e definições foram tratadas no GT Plano de Bacia e Enquadramento, CT - Mananciais e 68 

Diretório Colegiado, com intuito de fazer o monitoramento dos rios no período de 5 anos, focando em 69 

alguns pontos fixos e móveis. Foi apresentado o mapa com os pontos aprovados; g) Inscrições 70 

Processo Eleitoral 2022 a 2026; foi informado sobre o calendário do processo. h) Previsão de 71 

arrecadação 2022 a 2027; foi apresentada a planilha de previsão de arrecadação, onde foi destacado o 72 

valor líquido. i) Primeira palestra de capacitação 2022; foi informado que será realizada no dia 17/02 73 

sobre as APPs Urbanas. Mudanças no Código Florestal a partir da Lei 14.285/2021, com a participação 74 

do palestrante Marcus Lima. j) Expedição Nascentes do Rio Paraíba do Sul. Erika Cortines explicou que 75 

esta Expedição está sendo organizada por diversos Comitês, com a parceria do Zé do Paraíba, 76 

personagem que atuou ao longo de 25 anos na Bacia do Rio Paraíba do Sul. O intuito este ano é 77 

realizar uma expedição da foz até a nascente, cada Comitê ou um conjunto de comitês estão 78 

organizando um dia para a realização dos eventos e relatou também a programação das atividades 79 

inclusas no evento. O objetivo principal desta expedição é destacar a importância da recuperação das 80 

nascentes. K) Evento sobre RPPNs com apoio do CBH Piabanha Raimundo Lopes falou sobre a 81 

proposta de apoio ao evento sobre a RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) do município, o 82 

motivo principal deste evento é a criação de unidade de conservação, que necessita mais da 83 

participação dos proprietários particulares. Ele explicou que já foram feitas algumas reuniões 84 

preliminares, sugeriu a apresentação ao Comitê e que isto talvez possa gerar uma futura parceria para 85 

um suporte. Erika Cortines diz ser uma importante iniciativa, visto que quanto mais áreas protegidas 86 

dentro do próprio território será melhor e enfatiza que as RPPN têm um papel fundamento neste 87 

âmbito. Erika Cortines agradeceu a participação de todos e finalizou a reunião. Encaminhamentos: 1. 88 

Elaborar e incluir relatórios anuais de cada instância do Comitê no Relatório de Cenário Ambiental. 2. 89 

Publicar a Resolução que dispõe sobre alterações no GT Plano e Enquadramento no site. 3. Publicar a 90 

Resolução que dispõe sobre a conta reserva no site. 4. Atualizar levantamento de contatos das mídias 91 

locais e agendar conversas para aprimorar o repasse e publicação de informações e matérias sobre o 92 

Comitê e a RH-IV. 5. Definir temas de vídeos para serem publicados no decorrer do ano. 6. Incluir na 93 

pauta da CT Saneamento a apresentação de projetos de Paty do Alferes citados na reunião. 7. 94 

Encaminhar calendário de reuniões para todos por e-mail e whatsapp. 8. Encaminhar parecer jurídico 95 
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Original assinada 

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

sobre o IB para a APEDEMA. 9. Fazer link de inscrição para a ida à "Expedição Nascentes do Paraíba" e 96 

encaminhar release por WhatsApp. 97 

Reunião encerrada às 13 horas e 25 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 98 

de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 99 

Petrópolis, 15 de fevereiro de 2022.     100 

Ata aprovada na 87ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 19 de abril de 2022, via 101 

plataforma de videoconferência Google Meet. 102 

  103 

                104 

 105 

Lista de presença: Poder Público: Pref. de Paty de 106 

Alferes (José Maria Soares Filho, Pref. de Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de 107 

Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes) e Pref. de Três Rios (Larissa Miranda Ribeiro). Usuários da água: 108 

Águas do Imperador (Edilene Branco), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), Transportes Única 109 

(Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de 110 

Paiva). Sociedade Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. Amigos PARNASO (David 111 

Michael Miller), ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), ADEFIMPA (Luís Eduardo Amorim Ramos), APEA 112 

(Claudia Karina Wilberg de Castro), CDDH – Centro de Def. dos Direitos Humanos Pet. (Carla de 113 

Carvalho), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo), 114 

COPPE/UFRJ (Otto Corrêa Rotunno Filho), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), OMA-BRASIL (Nelson Reis), 115 

Associação do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca),  ACERDAT-RJ (Yurhii Steinmetz 116 

Budzynkz). Convidados: UENF (Neila Faber da Silva Prucoli), Prefeitura de Teresópolis – Secretária de 117 

Meio Ambiente (Marcelo Rodrigues), IFRJ – Campos Maracanã (José Carlos Fernandes da Costa), 118 

Convidada (Michelli Ferreira), Convidado (Wellington Santos Cinelli), Convidada (Larissa), AGEVAP 119 

(Monique Soares), (AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), AGEVAP/UD2 (Luísa Poyares Cardoso), 120 

AGEVAP/UD2 (Gabrielle Silveira dos Reis) e AGEVAP/UD2 (Nathalia Borges Bartoli). Ausências 121 

Justificadas: ICMBio (Marcus Machado Gomes, Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta) e (Carlos 122 

Alberto Muniz), FIRJAN - Região Serrana (Luiz Fernando Gomes Soares, NOVAMOSANTA (Elena 123 

Monteiro Welper), UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach), UERJ/Petrópolis (Maria das Graças 124 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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Ferreira), FESO (Raquel Carvalho de Souza), FESO (Vivian Telles Paim), Pref. de Carmo (Nélida Abreu) e 125 

Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro). 126 


