
 

1 

 

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 1 

PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO 2 

(COMITÊ PIABANHA), REALIZADA NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DE 2011, ÀS 14 HORAS 3 

NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, RUA MAURICIO DE ABREU, 210, CENTRO – 4 

SAPUCAIA - RJ. Aos dezoito dias do mês de outubro de 2011, com a presença de seis membros do CBH-5 

Piabanha e dezoito convidados (conforme a relação de presença no final da ata), teve início a reunião após a 6 

segunda convocação realizada às 14 horas e 30 minutos, que permite que a reunião seja realizada com 7 

qualquer número de membros presentes, de acordo com o Art. 14 § 1º do Regimento Interno do Comitê, com 8 

a seguinte pauta: 1 - Apresentação da Ordem do Dia; 2 - Apreciação das minutas das atas referentes à 9 

24ª Reunião Ordinária e 5ª Reunião Extraordinária; 3 – Apresentação da EMATER sobre o projeto Rio 10 

Rural na área de atuação do Comitê; 4 – Aprovação de verba para a Oficina do Plano de Ação; 5 -  11 

Assuntos gerais. O Sr. José Carlos Lemgruber Porto (CEDAE Teresópolis), Presidente do Comitê Piabanha, 12 

iniciou a reunião às 14 horas e 34 minutos, saudou a todos e apresentou a Ordem do Dia. Passou para o item 13 

2 da pauta – Apreciação das minutas das atas referentes à 24ª Reunião Ordinária e 5ª Reunião 14 

Extraordinária, e perguntou se todos receberam e aprovavam as atas, não havendo restrições ou acréscimos a 15 

serem feitos, consideraram-se aprovadas as atas pela Plenária. Passou para o item 3 da pauta – Apresentação 16 

da EMATER sobre o projeto Rio Rural na área de atuação do Comitê, e convidou a EMATER para fazer 17 

a apresentação. O Sr. Nelson Antonio Pentagna, Engenheiro Agrônomo e Coordenador do Rio Rural da 18 

Região Sul, localizada em Barra do Piraí, iniciou a apresentação do projeto Rio Rural. Falou que o Rio Rural é 19 

um programa do Governo do Estado financiado com recurso do Banco Mundial, que abrange a parte 20 

econômica e produtiva, porém com a necessidade de ações ambientais, como recuperação de áreas 21 

degradadas, proteção de nascentes, plantio de árvores nativas. Tem o objetivo de resgatar a auto-estima e 22 

dignidade do produtor, estimulando o aumento de renda, de produção, evitando a migração da família da área 23 

rural para a cidade, e a melhoria da competitividade da agricultura familiar. Falou que o programa visa 24 

também integrar o plano executivo das micro-bacias aos planos de bacia, como forma de interação entre as 25 

micro-bacias. Apresentou os projetos do Rio Rural que estão sendo feitos nos municípios da região e citou 26 

como exemplo Petrópolis, onde foi feito um levantamento e uma divisão do município em nove micro-bacias. 27 

Falou que os tipos de projetos que podem ser elaborados são: adequação ambiental, agroecologia, produção 28 

sustentável individual ou grupal e o apoio estratégico de sustentabilidade da cadeia produtiva. Falou que o 29 

compromisso do produtor com o projeto é cumprir com o projeto como planejado, seguindo as orientações dos 30 

técnicos empregando corretamente conforme o planejamento dos recursos obtidos, seguindo criteriosamente o 31 

orçamento, o projeto e caso o produtor não cumpra poderá sofrer sanções. Falou sobre o fluxo do projeto, que 32 

inicia-se com a fase de sensibilização que é: a apresentação do projeto, o mapeamento das micro-bacias do 33 

município, o processo de seleção das micro-bacias e a adesão da comunidade, após isso, é feito o 34 

planejamento que é: o diagnóstico rural, o plano executivo, e o sorteio, pois serão contemplados 20 produtores 35 

de cada micro-bacia por ano. Falou que o Rio Rural é um programa que está aberto para parcerias, e a 36 

EMATER, dentro das possibilidades, tem um elo com as comunidades, que é uma coisa importante, e que o 37 
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próprio Comitê Piabanha pode vir a ser um grande parceiro do programa, e o grande beneficiado será o 38 

produtor rural e encerrou a apresentação. O Sr. Paulo de Souza Leite (Centro de Defesa dos Direitos 39 

Humanos) falou da importância da relação do programa Rio Rural com o Comitê Piabanha e que poderia se 40 

pensar como esta parceria será feita, e que seria interessante que a EMATER passasse para o Comitê um 41 

relatório de como está o estágio atual do projeto em cada município e quais são as micro-bacias dentro da área 42 

de atuação do Comitê e verificar como será e em que nível poderá ser esta parceria. O Sr. José Carlos Porto 43 

falou que seria interessante constar no relatório quais foram os projetos solicitados e quais foram 44 

contemplados, pois o Comitê tem interesse em certos projetos relativos à sua própria atuação, por exemplo, 45 

projetos de saneamento. Item 4 da pauta – Aprovação de verba para a Oficina do Plano de Ação, o Sr. 46 

José Carlo Porto solicitou que a Sr.ª Erika Melo (AGEVAP) apresentasse a proposta da Oficina do Plano de 47 

Ação. A Sr.ª Erika Melo falou que na 24ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha foi solicitada uma Oficina 48 

de Planejamento para Aplicação de Recursos e Ações Emergenciais do Comitê Piabanha para definir como 49 

será feita a aplicação de recursos do Comitê. Informou que foi feito um levantamento de preços para que fosse 50 

definido o valor total do recurso a ser aprovado pelo Comitê para o evento, para a participação de 40 pessoas, 51 

incluindo os gastos com hotel e alimentação (aproximadamente R$ 13.300,00) e gastos com convidados e 52 

transporte (aproximadamente R$6.900,00), valor esse que inclui a contratação de um moderador para a 53 

Oficina. Como são valores aproximados, totalizando R$ 20.200,00, sugeriu-se elaborar a resolução para 54 

aplicação da verba com valor um pouco maior, que seria de R$ 23.000,00 para eventuais gastos ou reajustes 55 

de valores. O Sr. José Carlos Porto falou que até então, além da implantação do escritório técnico do Comitê, 56 

não foi feita nenhuma aplicação dos recursos do Comitê Piabanha em projetos ou ações, e que esta Oficina 57 

será importante para definir as prioridades para a Bacia Hidrográfica do Piabanha e Sub-Bacias dos Rios 58 

Paquequer e Preto e como serão aplicados os recursos de acordo com estas prioridades. Apresentou a minuta 59 

da Resolução nº 14, que trata da aprovação de recursos para a Oficina de Planejamento para Aplicação de 60 

Recursos do Comitê Piabanha, e a plenária do Comitê Piabanha aprovou a Resolução CBH-Piabanha 61 

nº14/2011. Item 5 da pauta - Assuntos gerais, o Sr. Francisco P. de Miranda Ferreira (OIA) informou que 62 

nos dias 26 e 27 de outubro terá a reunião do Mosaico Central Fluminense em Teresópolis que irá abordar 63 

assuntos como o COMPERJ e o saneamento nos municípios da região do Mosaico, pois no planejamento 64 

estratégico do Mosaico, o saneamento foi escolhido com uma das prioridades. O Sr. José Carlos Porto 65 

informou que irá representar o Comitê Piabanha no XIII Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, que será 66 

realizado em São Luís no Maranhão dos dias 24 a 28 de outubro. Ficou decidido que a 26ª Reunião Ordinária 67 

do Comitê Piabanha, que será em dezembro de 2011, será realizada no município de Carmo, atendendo ao 68 

caráter itinerante do Comitê Piabanha e tendo em vista que nunca houve reunião neste município.  69 

Encaminhamentos: 1) Enviar carta à EMATER solicitando um relatório que contenha o estágio atual do 70 

projeto Rio Rural em cada município e quais são as micro-bacias do programa que estão dentro da área de 71 

atuação do Comitê; 2) Encaminhar a Resolução nº 14 do Comitê Piabanha, aprovada nesta reunião, ao INEA 72 

para apreciação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. O Sr. José Carlos Lemgruber Porto agradeceu a 73 

presença da EMATER, a receptividade e o espaço na Câmara Municipal de Sapucaia, e encerrou a 25ª 74 
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Reunião Ordinária do Comitê Piabanha às 16 horas e 47 minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, 75 

Victor Machado Montes, Assistente da AGEVAP-UD02/CBH Piabanha. 76 

 77 

Ata aprovada na 26ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha de 2011, realizada no dia 16 de 78 

dezembro de 2011, em Carmo/RJ.  79 

Sapucaia, 18 de outubro de 2011. 80 

 81 

 82 

José Carlos Lemgruber Porto 83 

Presidente do Comitê Piabanha 84 

 85 

 86 

Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 87 

Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 88 

 89 

 90 

LISTA DE PRESENÇA 91 

 92 

Membros do Comitê Piabanha 93 

Usuários da Água: José Carlos Lemgruber Porto (CEDAE Teresópolis), Suely Mendonça (Werner Fábrica 94 

de Tecidos). 95 

Organizações da Sociedade Civil: Claudia Karina Wilberg (Assoc. Petropolitana de Engenheiros e 96 

Arquitetos), Paulo Sérgio Oliveira de Souza Leite (Centro de Defesa dos Direitos Humanos), Francisco P. de 97 

Miranda Ferreira (OIA). 98 

Órgãos do Poder Público: Pedro Eduardo Trotti de Castro (Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto). 99 

 100 

Lista de presença de convidados: Maxsandre P. Carrilho (Sec. Meio Ambiente de Carmo), Jorge Luiz G. 101 

Silva (Sec. Meio Ambiente de Sapucaia), Carlos Roberto de Mello (Sec. Meio Ambiente de Carmo), Marcelo 102 

Marques Ramos (Sec. Meio Ambiente de São José do V. Rio Preto), José Edson Rezende (Sind. Água Esgoto 103 

Niterói), Patrícia de Almeida Giannini (EMATER - Rio / Sapucaia), Eron Soares Marchi (EMATER - Rio / 104 

Sapucaia), Paulo José Gomes (EMATER - Rio / Sapucaia), André Azevedo (EMATER – Rio / Petrópolis), 105 

José Kleber Rayol (EMATER - Rio / Petrópolis), Vinícius de Souza Bastos (Sec. de Meio Ambiente de 106 

Sapucaia), Fábio Soares (Sec. de Meio Ambiente de Sapucaia), Nelson Antonio Pentagna (EMATER – Rio / 107 

Barra do Piraí), Andrea Murakami (EMATER – Rio / São José do V. Rio Preto), Cosme Oliveira de Paula 108 

(EMATER – Rio / São José do V. Rio Preto), Wanderlei Carvalho (EMATER – Rio / Sapucaia), Maria 109 

Regina Pimentel (EMATER – Rio / Sapucaia), Ikaro Teixeira de Souza (EMATER – Rio / Sapucaia). 110 

AGEVAP: Erika Melo (Coordenadora de Núcleo), Victor Montes (Assistente). 111 


