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ATA DA 87ª 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 19 (dezenove) de abril de 2022, às 9 horas e 30 minutos, via plataforma de videoconferência 3 

Google Meet, com a presença de 27 (vinte e sete) membros do Comitê Piabanha e 14 (quatorze) 4 

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

Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR).  Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 86ª Reunião Ordinária 6 

do Comitê Piabanha; A ata foi aprovada pelos membros; l. Inclusão – Proposta de participação do CBH 7 

Piabanha no fórum “Aliança de Megacidades para Águas e Clima”. Adriana Bocaiuva fez uma 8 

apresentação do seu trabalho e das atividades que exerce, também fez um convite sobre a 9 

participação em um debate para que os comitês das regiões metropolitanas possam participar e fazer 10 

suas colaborações em prol da Aliança de Megacidades para Águas e Clima – MAWAC LAC, sendo este 11 

um fórum internacional e frisou a importância da participação de Petrópolis. Erika Cortines agradeceu 12 

a Adriana pela participação e pelo assunto tratado, que é de suma importância para todos. José Paulo 13 

disse que sempre questiona sobre a necessidade debater a ideia das megacidades nas instâncias dos 14 

comitês e, como exemplo, citou o clima e disse que quem promoveu esta aliança foi o programa 15 

hidrológico internacional na Coppe. Outro ponto que relatou foi que, em 2019, tiveram uma reunião 16 

da Unesco sobre as megacidades em São Paulo. Segundo ele, após a apresentação houve uma defesa 17 

do Comitê da Baía de Guanabara de incorporar uma nova dimensão dos comitês e em outra reunião 18 

tiveram a definição dos pontos focais. José Maria disse sobre a participação das concessionárias nos 19 

processos e perguntou à Adriana se nesse programa desenvolvido pela Unesco está prevista alguma 20 

alocação de recursos de financiamentos. Adriana disse que a ideia é a criação de linhas de fomento e 21 

que não os contempla com fundos específicos. 2. Relato dos participantes da Expedição Nascentes do 22 

Rio Paraíba do Sul; Erika fez uma breve apresentação sobre os acontecimentos da Expedição 23 

Nascentes do Paraíba, apresentando as fotos, os caminhos percorridos, atividades que foram 24 

desenvolvidas nos locais e as experiências que foram absorvidas.  Nelson Reis pediu a palavra para 25 

falar sobre a participação da Defesa Civil, visto que estão apresentando resultados significativos por 26 

meio dos monitoramentos. Vera (Acampar) disse que a Expedição foi muito proveitosa e pediu para a 27 

secretaria executiva disponibilizar o seu relatório de viagem que está mais detalhado. Nelson também 28 

disse que a intenção é fazer um documentário. Luciana (Projeto Araras) aproveitou o momento para 29 

compartilhar a reabilitação de um projeto de trilhas em Araras com diversos temas e que um deles 30 

seria sobre nascentes. Carlos Elysio disse estar preocupado por conta dos acontecimentos na cidade 31 

de Petrópolis, com relação à situação alarmante dos afluentes do Piabanha com a questão de lixo e 32 
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esgoto dentro dos rios. Falou que deveriam cobrar dos órgãos responsáveis para mitigar esses 33 

problemas e solucionar esses problemas. Elena Welper disse que uma expedição dessas em outros 34 

distritos seria interessante, não somente para ver os rios, mas também o abandono das margens. Erika 35 

sugeriu que quem possuísse ideias sobre pontos para inclusão na Expedição enviasse para 36 

contribuição. Rafaela Facchetti comentou que, pela grandeza da Expedição, sugeriu para que tenha a 37 

cada dois anos para acompanhamento da evolução das atividades e dos pontos importantes. 3. 38 

Manifestantes sobre PL 4546/2021 que trata da Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e 39 

alterações à Lei n° 9.433/1997 (Marco Hídrico); Erika disse que uma das principais mudanças é a 40 

instituição de novo instrumento de gestão, para que as empresas possam vender e comercializar parte 41 

da outorga que não será utilizada e disse que isso é preocupante. Em seguida, apresentou um parecer 42 

feito pela CTIG do CHERI-RJ e questionou se o Comitê faria uma manifestação formal ou somente iria 43 

aderir às recomendações do parecer. Julieta Paiva disse que deveriam se manifestar, pois trata-se de 44 

privatização da água, deixando sua indignação e dizendo ser inconstitucional. Erika disse que teve 45 

alguns pontos colocados pelo próprio pessoal do INEA, enfatizando que o novo marco delega funções 46 

aos órgãos gestores, que hoje já não possuem mão de obra suficiente para atender às demandas, 47 

como analisar outorgas. Julieta sugeriu que colocasse os votos do Comitê se forem unanime para dar 48 

peso à manifestação contraria a ideia.  Nelson disse que havia trabalhado em uma complementação 49 

pela CTIG – CHERI-RJ, onde iria incluir parte do que a Confederação Nacional da Industria também fez 50 

um parecer e sua proposta foi que o Comitê Piabanha referendasse o documento encaminhado para a 51 

plenária do CHERI-RJ e quando tivesse uma consolidação iria disponibilizá-la para os membros do 52 

Comitê. José Paulo gostou da colocação do Nelson e disse também que acreditava que isto já estivesse 53 

sendo revisto há um tempo e que o Comitê deveria exercer mais este tipo de articulação, dizendo ser 54 

o Fórum Fluminense um espaço bom para essas articulações. Erika finalizou dizendo que iria pedir ao 55 

Victor Montes para encaminhar a todos os PL’s para que pudessem contribuir. Julieta disse que achou 56 

o documento feito pelo Observatório das Águas sobre o projeto de lei mais completo, pois se 57 

aprofunda na legalidade e na constitucionalidade e enfatizou que sentiu falta disto na análise do 58 

CERHI e gostaria de saber qual documento seria utilizado. Erika em resposta disse que tudo seria 59 

entregue ao Conselho e ao Congresso Nacional. Erika disse que um dos encaminhamentos do CERHI é 60 

de montar um grupo de trabalho para avaliar este PL mais profundamente. 4. Relato sobre a 61 

participação do Comitê nas discussões sobre os eventos críticos naturais ocorridos no município de 62 

Petrópolis; Rafaela relatou os acontecimentos que ocorreram na cidade este ano e disse que estava 63 

acompanhando as reuniões através do convite do Mistério Público, explicando que a prefeitura de 64 
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Petrópolis disponibilizou um terreno na região de Corrêas, no Caititu, para alocação da população 65 

vítima das chuvas. Explicou que estão trabalhando em projetos alternativos ao apresentado pela 66 

prefeitura, negociando menos unidades habitacionais para esse terreno. Elena fez uma observação 67 

afirmando que o déficit habitacional começou em 2011 com a tragédia no Cuiabá, dizendo que serviu 68 

somente para alimentar o mercado imobiliário, frisando que acreditava que não deveria ser feito no 69 

Caititu. Rafaela disse que a posição do Comitê era da proteção das nascentes e do rio Caititu, visto que 70 

não poderiam permitir que soterrassem as sete nascentes no terreno e que não seria papel do comitê 71 

dizer onde construir ou não. Carlos Elysio disse que estava preocupado com as nascentes do Caititu e 72 

fauna e flora perto da região. Rafaela, em resposta, disse que a posição do Comitê foi de preservar o 73 

máximo de terreno e alocar o mínimo de habitações, visto que já estava tendo invasão inadequada. 74 

Explicou que o Comitê junto com o Ministério Público estava impondo condições para ocupação desse 75 

terreno, onde as pessoas que ocuparem o lugar terão que assumir algumas regras como ocupar o 76 

terreno de forma sustentável, ter infraestrutura para o esgoto, de água, de transporte, de escola, de 77 

posto saúde que estão sendo discutidos. Explicou também o que ocorreu em cada reunião em que 78 

participou. Erika pediu para que ela disponibilizasse as Atas das reuniões para que todos fiquem por 79 

dentro do que está sendo discutido. 5. Informes. a) Processo Eleitoral do Comitê Piabanha; foram 39 80 

(trinta e nove) inscritos no total. A eleição extraordinária estava prevista para o dia 29/04 às 13:30h, 81 

sendo 12 (doze) para o Poder Público, 17 (dezessete) para Sociedade Civil, 8 (oito) usuários e 2 (dois) 82 

com apontamentos, como entrega atrasada e falta de documento. b) Segunda Palestra de Capacitação 83 

de 2022 (27/04) – Evento de inundações em Petrópolis: Contribuições de pesquisas em Cartografia 84 

Histórica; Convite aos membros do comitê, a palestra será transmitida pelo canal do youtube no dia 85 

27/04 às 9:30h. c) ACT com MP – Intercâmbio de informações, tecnologia, dados e pesquisas versando 86 

sobre as políticas nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos e saneamento básico; Já 87 

houve uma primeira reunião para tratar sobre o plano de trabalho e só faltava alguns ajustes, que já 88 

foram enviados e no momento estavam aguardando retorno da Dra. Patrícia para tramitar com a  89 

assinatura. José Maria disse que encaminhou para o Comitê um link de acesso aos 5 (cinco) volumes 90 

relativos à questão do projeto de esgotamento sanitário. Erika disse que o Comitê poderia analisar a 91 

possibilidade de financiar a execução de um desses projetos. d) Atualização do Plano de Aplicação 92 

Plurianual com base no Plano de Bacia; Está em andamento a adequação de valores e nomes de 93 

Programas e Subprogramas para que esteja de acordo com o Plano de Bacia aprovado. e) CEIVAP – 94 

Seminário sobre o Enquadramento dos Corpos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e 95 
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Original assinada      

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

seus Afluentes – 19/04/2022 – 13:30h. O Comitê terá uma breve participação ao final do seminário 96 

para comentar o que tem feito com relação ao enquadramento. 97 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar as informações sobre a apresentação referente às Megacidades 98 

para os membros. 2. Disponibilizar os relatórios de viagem dos membros que participaram da 99 

Expedição pelas nascentes do Paraíba do Sul. 3. Elaborar carta ao CERHI demonstrando concordância 100 

com a Nota da Câmara Técnica do CERHI e o repúdio do Comitê em relação ao PL nº 4546/2021, que 101 

dispõe sobre alteração na Política Nacional de Recursos Hídricos. 4. Encaminhar Carta ao MP 102 

informando sobre a contratação da empresa de topografia contratada para mapear as nascentes do 103 

terreno no Caititu, solicitando mais prazo para a entrega do relatório. 5. Avaliar se o projeto 104 

encaminhado pela Prefeitura de Paty do Alferes poderá ter a execução contemplada pelo Comitê de 105 

alguma forma. 6. Disponibilizar resultados do Diagnóstico do Quilombo Boa Esperança feito pela 106 

Fiocruz para todos os membros. 107 

Reunião encerrada às 13 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 108 

de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 109 

Petrópolis, 19 de abril de 2022.     110 

Ata aprovada na 88ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 21 de junho de 2022, via 111 

plataforma de videoconferência Google Meet. 112 

                113 

 114 

 115 

Lista de presença: Poder Público: ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes), INEA (Guilherme 116 

Alves Cardoso Moreira), Pref. de Areal (Josiele Batista da Cruz), Pref. de Paty de Alferes (José Maria 117 

Soares Filho), Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta) Pref. de Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos 118 

Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques) e Pref. de Teresópolis (Raimundo Antonio 119 

Lopes). Usuários da água: CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), Transportes Única (Rafaela dos Santos 120 

Facchetti Vinhaes Assumpção e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade 121 

Civil: APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), 122 

ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), ADEFIMPA (Luís Eduardo Amorim Ramos), APEA (Claudia Karina 123 

Wilberg de Castro), CDDH – Centro de Def. dos Direitos Humanos Pet. (Daniele Linden), CEFET/RJ 124 

(Patrícia Ferreira de Souza Lima), FESO (Eliane Rezende Mesquita) COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de 125 

Azevedo), COPPE/UFRJ (Otto Corrêa Rotunno Filho), NOVAMOSANTA (Elena Monteiro Welper), UFRRJ-126 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 
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ITR (Erika Cortines), OMA-BRASIL (Nelson Reis), Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro), Associação 127 

do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca) e  ACERDAT-RJ (Yurhii Steinmetz Budzynkz). 128 

Convidados: CBH BG (Adriana Bocaiuva), Prefeitura de Teresópolis – Secretária de Meio Ambiente 129 

(Marcelo Rodrigues), SAETRI (Laila Massi), Convidada Assessora de Meio Ambiente (Simone Vaz 130 

Holanda), APRUPE (Barbara Pellegrini), AJADES (Elias Adriano dos Santos), PPGMA/UERJ (Francisco 131 

Pontes de Miranda Ferreira), Convidada (Ivone Justen), (Andrea Longo), Convidado (Leandro Carvalho 132 

Mathias), (AGEVAP (Raissa Guedes), AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), AGEVAP/UD2 (Luísa 133 

Poyares Cardoso) e AGEVAP/UD2 (Gabrielle Silveira dos Reis). Ausências Justificadas: FIRJAN (Luiz 134 

Fernando Gomes Soares) e UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach). 135 


