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ATA DA 91ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 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 13 (treze) de dezembro de 2022, às 9 horas e 30 minutos, via plataforma de videoconferência Google 3 

Meet, com a presença de 12 (doze) membros do Poder Público, 5 (cinco) membros dos Usuários da 4 

Água, 16 (dezesseis) membros da Sociedade Civil e 15 (quinze) convidados (conforme a relação de 5 

presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). 1. 6 

Aprovação das atas da 89ª e 90ª Reuniões Ordinárias do Comitê Piabanha. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) 7 

comentou que não tem nenhuma contribuição para a ata 89ª, sendo então aprovada e a 90ª foi adiada 8 

para a próxima reunião. 2. Apresentação de projeto: Proposta de Parque Multifuncional para o Córrego 9 

do Arrieiro, Santa Rita – Teresópolis. Erika falou que essa demanda surgiu a partir da professora Flávia 10 

Braga (UFF), sendo uma proposta de uma elaboração de um projeto executivo de um Parque 11 

Multifuncional para o Córrego do Arrieiro em Santa Rita - Teresópolis. Flávia Braga introduziu o assunto 12 

explicando sobre o projeto. Comentou que é uma proposta de um parque que surge dentro de uma 13 

metodologia da Universidade em conjunto com vários Institutos, como o de Geografia da UFRJ, 14 

Arquitetura da UFF e UFRJ e muitos outros. Com o objetivo de ver como poderiam contribuir com a 15 

região serrana após o evento extremo climático que ocorreu no ano de 2011. A conclusão foi criar uma 16 

proposta para espaço livre multifuncional, uma Praça/Parque em Santa Rita, na cidade de Teresópolis, 17 

de usos voltados ao lazer e à educação ambiental, que pretende auxiliar na estruturação urbana local e 18 

auxiliar nas funções de infraestrutura verde. Flávia também comentou que a proposta foi desenvolvida 19 

a partir do mapeamento e análise da Bacia do Córrego do Arrieiro, em Santa Rita, em área afetada pela 20 

corrida de massa, e desapropriada pela PMT/INEA. Tem limite direto com o PNMMT, possui 21 

aproximadamente 18.400m² - entorno faz limite com o Córrego, o PNMMT e a via pública. Possui 22 

equipamentos referenciais importantes aos moradores locais, como Posto de saúde, PNMMT, a 23 

Associação de Moradores e a Escola Municipal Fazenda Alpina. Flávia complementou que a fase atual é 24 

viabilizar o projeto executivo dessa proposta e que necessita de recursos para a execução da obra, 25 

buscando então uma parceria entre Comitê Piabanha e as universidades. Erika explicou que essa 26 

proposta já foi trabalhada nas comunidades, por ser um terreno público, já deixando alguns passos 27 

adiantados. Os membros apresentaram algumas dúvidas que foram respondidas pela Flávia. Erika deu 28 

andamento, sugerindo fazer uma votação para prosseguirem com processo, fazendo uma análise mais 29 

detalhada sobre quanto de recurso tem disponível dentro do programa de infraestrutura verde e poder 30 

também avançar a discussão com a Prefeitura, marcando uma próxima reunião com todos os 31 

interessados. Todos ficaram de acordo e foi definido dar continuidade. 3. Resultados das análises de 32 
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água no Quilombo da Boa Esperança/Areal. Erika explicou que o Comitê fez essa contratação e foram 33 

realizadas coletas de água para análise, e as próximas etapas seriam a devolutiva, o encaminhamento 34 

para prefeitura de Areal e a proposição de soluções, focando em melhorar a qualidade das águas dos 35 

pontos de captação. Jorge Bohrer (AGEVAP/UD2) comentou que já foi recebido o retorno da empresa 36 

e a aprovação e encaminhamento já estão sendo finalizados para dar andamento na devolutiva. A meta 37 

seria traçar uma estratégia para encaminhar o resultado dessas análises para a divulgação. Foram 38 

tiradas algumas dúvidas e os membros ficaram satisfeitos em ver que esse ponto está sendo levado a 39 

diante. Pauta aprovada. 4. Aprovação do calendário de reuniões plenárias de 2023. Erika comentou que 40 

as datas das Reuniões Plenárias do Comitê Piabanha foram mantidas as terças-feiras, como de costume. 41 

Pauta aprovada. 5. Aprovação dos documentos do Sindicato Rural de Teresópolis, como membros do 42 

Plenário. Erika iniciou dizendo que a documentação foi recebida corretamente e se caso for aprovada, 43 

será submetida ao Plenário para aprovação e posse. Rodrigo Rosa Medeiros (Sindicato Rural de 44 

Teresópolis -STR) comentou que acredita que vai ser de grande valia o Sindicato Rural de Teresópolis 45 

participar de forma ativa nas reuniões com o Comitê Piabanha, pela importância que os recursos 46 

hídricos têm para os produtores da sua comunidade. O objetivo deles é buscar a educação e melhoria 47 

das produções de forma mais sustentável, correta e com mais respeito ao meio ambiente, colaborando 48 

com a diminuição da fome e buscando soluções viáveis. Os membros do Comitê aprovaram a proposta 49 

de integração e Victor Montes (AGEVAP/UD2) concluiu que foi aprovado o Sindicato Rural de 50 

Teresópolis como membro do Comitê Piabanha. 6. Novo Plano de Atividades de Comunicação do Comitê 51 

Piabanha - 2023-2024. Victor explicou que se trata de uma atualização do cronograma de um plano que 52 

já existia e que estava previsto para os anos de 2021 e 2022 e que agora precisa ser atualizado. Monique 53 

Soares (AGEVAP) comentou que seria uma revisão, e que as metas de 2021 e 2022 foram concluídas 54 

com êxito e a intenção é atualizar o plano de comunicação a cada dois anos para serem obtidos 55 

resultados ainda mais satisfatórios. Entre os focos para 2023 e 2024 são: Cobertura de Eventos, Release, 56 

Assessoria de Imprensa, Site do CBH-BPSI, Redes Sociais, Clipping, Vídeos Institucionais, Boletim Digital, 57 

Informativo Mensal, Revista Quatro Águas, Whatsapp Institucional, E-mail Comunicado, Materiais 58 

Gráficos, Mailing List, Pesquisa de Satisfação, Realização de palestras, Contratação de empresa para 59 

produção de acervo fotográfico da RH e contratação da empresa para produção de vídeos institucionais. 60 

Pauta aprovada. 7. Relato dos participantes do ECOB 2022. Erika comentou que os membros do Comitê 61 

Piabanha tiveram uma grande participação no ECOB 2022, tendo a oportunidade de apresentar as ações 62 

de saneamento com a intenção de contratação de projetos, tendo um resultado muito positivo e que 63 

foi um evento muito gratificante para os membros do Comitê. José Paulo (COPPE/UFRJ) concordou com 64 
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a Erika e comentou que foi um evento muito bom de ter presenciado e participado. Nelson Reis (OMA-65 

BRASIL –Assoc. Organização da Soc. Civil de Int. Público Mob. Ambiente Brasil) elogiou grandemente a 66 

Universidade de Vassouras, pelo enorme apoio na participação e também parabenizou a organização 67 

da AGEVAP. 8. Divulgação do Edital PROPESQUISA Piabanha. Erika falou que o Edital ficou pronto, foi 68 

anunciado no ECOB e Jornais. O primeiro edital teve como linha de atuação: Estudos Hidrológicos: 69 

Produção de água e com inscrições até o dia 13 de fevereiro. Comentou também que tem como objetivo 70 

a identificação do potencial de produção de água na RH-IV Piabanha, projetos para regeneração de 71 

áreas com potencial para produção de água na RH-IV Piabanha e priorização de áreas para a produção 72 

de água na RH-IV Piabanha. O valor máximo do projeto é de R$100.000,00, oriundo do programa de 73 

apoio e parcerias com instituições de ensino, pesquisa e extensão do plano de aplicação plurianual do 74 

Comitê Piabanha. Pauta aprovada. 9. Novo modelo de Contrato de Gestão - Grupo de Acompanhamento 75 

do Contrato de Gestão. Erika falou que o contrato trouxe melhorias e novas metas para a AGEVAP, 76 

sendo um modelo que já é usado pelo CEIVAP. Também possui características positivas como a 77 

otimização dos trabalhos dentro dos Comitês. 10. Informes: a) IV Seminário de Saneamento e VII 78 

Encontro de Pesquisadores – 8, 9 e 10 de março de 2023. Deborah comentou que as datas foram 79 

definidas e que a partir de agora o Seminário de Saneamento será em conjunto com o Encontro de 80 

Pesquisadores, sendo criado uma nova identidade visual para essa atualização. Os eixos temáticos 81 

também já foram traçados, assim como um modelo de resumo que será aprovado pela comissão 82 

científica. b) Andamento da contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV. Deborah comentou 83 

que o processo já se encontra na fase final, fazendo um julgamento de recurso da exequibilidade. c) 84 

Andamento da contratação dos Projetos de SES (Areal, São José V. R. Preto, Sapucaia e Três Rios). 85 

Deborah falou que a licitação está seguindo de forma adiantada e em fase final de julgamento de 86 

recurso. d) Ações de cercamento, recuperação, preservação e conservação de áreas prioritárias na RH-87 

IV. Jorge Bohrer (AGEVAP/UD2) falou que foi discutido na Câmara Técnica e Diretoria, sendo aprovado 88 

uma proposta de levantamento de áreas prioritárias dos municípios que estão inseridos na RH-IV para 89 

identificar áreas de interesse em realizar ações de cercamento e recuperação. Identificar áreas de AIPMs 90 

em cada município e também para as unidades gestoras de UCs de PI, da RH-IV para enviar carta de 91 

manifestação de interesse em adesão ao projeto de cercamento e/ou reflorestamento do CBH 92 

Piabanha. Relatou ainda a necessidade de localizar TdRs cujo temas se relacionam com esta demanda 93 

para embasar, tendo como definição de critérios para escolha: Áreas públicas, Unidades de Conservação 94 

de PI, Corredores ecológicos, Áreas de cabeceiras, Proximidade de Fragmentos, Cadastro PRA (INEA - 95 

áreas privadas) e Áreas estratégicas do CBH Piabanha (Quilombo, Vieira, outros).  96 



 

4 
 

Encaminhamentos: 1) Confirmar os recursos disponíveis na Agenda Infraestrutura Verde, confirmar a 97 

viabilidade da contrapartida do Comitê para a proposta do Parque Multifuncional para o Córrego do 98 

Arrieiro, Santa Rita – Teresópolis. Encaminhar carta para prefeitura indicar formalmente a área pública 99 

como prioritária. Inserir a ação na demanda de recuperação, preservação e conservação de áreas 100 

prioritárias. 2) Foi aprovado o calendário de reuniões plenárias de 2023 - 92ª - 14/02; 93ª - 18/04; 94ª - 101 

20/06; 95ª - 15/08; 96ª - 17/10; 97ª - 12/12, devendo ser publicado no site. 3) Foi aprovado como 102 

membro do segmento Usuários o Sindicato Rural de Teresópolis, devendo ser publicado no site. 4) Foi 103 

aprovado o Plano de Atividades de Comunicação do Comitê Piabanha - 2023-2024, devendo ser 104 

publicado no site. 105 

  106 

Reunião encerrada às 13 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Deborah Monteiro Gama, Coordenadora 107 

Substituta de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 108 

Petrópolis, 13 de dezembro de 2022. 109 

 110 

Ata aprovada na 92ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, 111 

via plataforma de videoconferência Google Meet. 112 

Original assinada 113 

Erika Cortines 114 

Presidente do Comitê Piabanha. 115 

Original assinada 116 

Julieta Laudelina de Paiva 117 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 118 

 119 

Lista de presença: Poder Público: INEA (Isabelle de Moraes Freires de Souza), Pref. de Areal (Yasmin 120 

Martins de Albuquerque)e (Alice Silva Pereira Hagge), Pref. de Paty de Alferes (André Dantas Martins), 121 

Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães Horta), Pref. S. J. V. Rio Preto (Alexandre de Souza Santos), Pref. de 122 

Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de 123 

Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes) e (Marcelo Martins Rodrigues ), CPRM - Serviço Geológico do 124 

Brasil (Mariana Dias Villas Boas ), FIPERJ (Rodrigo Grizendi de Paula), SEDEC - Secretaria de Estado de 125 

Defesa Civil (Major Mariana Tavares da Paixão), ICMBio – PARNASO (Marcus Machado Gomes), Câmara 126 
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Municipal de Petrópolis (Frederico Procópio). Usuários da água: Águas da Condessa (Simone Ramos da 127 

Silva Souza), Águas do Imperador (Carina Soares Pires), APRUPE – Associação dos Pequenos Produtores 128 

Rurais de Santa Catarina e Adjacências (Petrópolis) (Barbara Pellegrini Queiroz), CEDAE (Felippe 129 

Vasconcellos Simões), Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção) e Werner 130 

Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: ACAMPAR (Vera de Fátima Martins), 131 

AMAC - Associação de Moradores e Amigos de Corrêas (Elena Monteiro Welper ), APEDEMA-RJ (Markus 132 

Stephan W. Budzynkz) e (Debora Candeias Marques) , Associação do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio 133 

Moreira da Fonseca), COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo) e (Otto Corrêa Rotunno Filho), IAB-134 

RJ - Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio de Janeiro (Claudia Karina Wilberg de 135 

Castro), UERJ/Petrópolis (Gabriel Schvarsberg), UFRRJ-ITR (Erika Cortines), IFRJ - Instituto Federal de 136 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (José Carlos Fernandes da Costa), BRASIL – Assoc. 137 

GARDE Global para Resiliência Redução do Risco de Desastres Nat. e Meio Ambiente (Alexandre Pereira 138 

Cabral), Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro), NOVAMOSANTA (Rogério Guimarães), CDDH – 139 

Centro de Def. dos Direitos Humanos Pet. (Carla de Carvalho), ABEA - Associação Brasileira de 140 

Engenheiras e Arquitetas (Ilka Beatriz). Convidados: Associação de Amigos e Colaboradores do Parque 141 

Nacional da Serra dos Órgãos (David Miller), AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), (Deborah 142 

Monteiro Gama), (Jorge Bohrer Marques), (Gabrielle Silveira dos Reis), (Carolina Cortasio Wayand), 143 

CDDH - Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis (Bruno Bronzi Beserra), Câmara Municipal 144 

de Petrópolis (Fernanda Ferreira), UFF/AEARJ (Debora Candeias Marques), PEC/COPPE (Alfredo Estevão 145 

de Barros Leite) e convidado Altamirando Moraes. Ausências Justificadas: COMDEP (Ronaldo Augusto 146 

da Rocha) e (Paulo Roberto Mussel), FIRJAN/CIRJ na Região Serrana (Luiz Fernado Gomes Soares), 147 

ADEFIMPA – Assoc. Def. Prom. Pessoa c/ Deficiência (Sebastião Martins de Medeiros Filho), CEFET/RJ 148 

(Patrícia Ferreira de Souza Lima) e  OMA-BRASIL – Assoc. Organização da Soc. Civil de Int. Público Mob. 149 

Ambiente Brasil (Nelson Rodrigues dos Reis Filho). 150 
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