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ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO COMITÊ DA 1 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS 2 

DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia treze de maio de 3 

2011, às 14 horas na sala da AGEVAP - Petrópolis, Avenida Barão do Rio Branco, 1003, Campus da FASE – 4 

Faculdade Arthur Sá Earp Neto, Centro, Petrópolis, RJ, com a presença de seis membros do CBH Piabanha 5 

(conforme a relação de presença no final da ata), teve início a reunião às 14 horas e 50 minutos, conduzida 6 

pelo coordenador da Câmara Técnica, Paulo Sergio de Oliveira Souza Leite (CDDH), com a seguinte Ordem 7 

do Dia: 1 – Aprovar a minuta da Ata referente à primeira reunião da Câmara Técnica realizada no dia 27 de 8 

abril de 2011; 2 – Entrega da indicação das instituições para a Câmara Técnica; 3 – Discutir a elaboração de 9 

proposta de ações emergenciais e de plano de ação para o Comitê Piabanha. O Sr. Paulo de Souza Leite abriu 10 

a reunião saudando a todos e deu início ao primeiro item da pauta que trata da aprovação da ata da 1ª reunião 11 

da Câmara Técnica realizada no dia 27 de abril de 2011, a mesma foi aprovada pelos membros não havendo 12 

nenhuma alteração a ser feita. O coordenador abordou então o assunto da tragédia climática ocorrida na 13 

Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro no início do ano falando da falta de um sistema de alerta na 14 

região capaz de prever os riscos e destacou a importância da criação de um plano de emergência para a Bacia 15 

Hidrográfica do Piabanha e Sub-bacias do Rio Paquequer e Preto integrando todos os municípios, pois não 16 

possuem nenhum plano deste tipo. A Sr.ª Rafaela Facchetti (Associação das Faculdades Católicas 17 

Petropolitanas), falou que cabe ao Comitê Piabanha acompanhar o que vem sendo feito pelos órgãos 18 

responsáveis na questão da prevenção de novas tragédias provocadas pelas chuvas e que para isso seria 19 

necessário solicitar a estes órgãos informações sobre a existência de um plano emergencial para estas 20 

situações além de solicitar dados que contenham informações relacionadas às chuvas da região à ANA. A Sr.ª 21 

Yara Valverde (Novamosanta) propôs que a Câmara Técnica solicitasse ao Diretório Colegiado o envio de 22 

uma carta à Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro requisitando uma apresentação ao Comitê sobre o que 23 

existe em relação a prevenção,  alerta, contingência e recuperação em casos de chuvas como a que ocorreu no 24 

início do ano e causou todo o estrago na Região. O Sr. Paulo de Souza Leite leu as cartas que serão enviadas 25 

às instituições que apresentaram projetos visando obter os recursos do CEIVAP, informando que o Comitê 26 

não deu as anuências para o projeto da empresa SENSORA, pois a mesma não cumpre as especificações do 27 

manual do CEIVAP, se tratando de uma instituição privada com fins lucrativos, e para o projeto da ONG 28 

GERA, pois alguns serviços propostos no projeto serão contemplados no Plano da Bacia do Piabanha que já 29 

está sendo desenvolvido. O Sr. Paulo de Souza Leite ao tratar do item 2 da pauta, ressaltou a importância da 30 

apresentação dos documentos das instituições indicando os seus representantes para a Câmara Técnica, pois 31 

até o momento apenas a Associação das Faculdades Católicas Petropolitanas havia entregue a indicação da Sr. 32 

Rafaela Facchetti como sua representante. O Sr. Paulo de Souza Leite passou para o item 3 da pauta que trata 33 

da elaboração de proposta de ações emergenciais e de plano de ação para o Comitê Piabanha, e propôs que a 34 

Câmara Técnica discutisse como seria possível viabilizar isso. A Sr.ª Yara Valverde explicou que o que 35 

deveria ser discutido seria um plano de ações emergenciais para o Comitê verificando quais seriam as 36 

prioridades no momento e que uma delas seria o mapeamento da área de abrangência do Comitê Piabanha na 37 

escala de 1:100.000 metros. A Sr.ª Rafaela Facchetti falou que outra prioridade para o Comitê seria a 38 
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atualização do cadastro dos usuários da água e a inserção deles em um banco de dados e propôs que fosse 39 

enviada uma carta ao INEA e uma à FIRJAN solicitando o cadastro de usuários que ambos possuem para que 40 

o Comitê possa usá-los como base para a atualização do cadastro dos usuários da Água do Comitê. O Sr. 41 

Paulo de Souza Leite sugeriu que fosse feita uma solicitação junto ao INEA para que houvesse uma 42 

capacitação dos técnicos do escritório da AGEVAP - Comitê Piabanha para que os mesmos possam operar o 43 

CNARH. A Sr.ª Yara Valverde questionou a falta de um representante do INEA na Câmara Técnica e propôs 44 

solicitar ao INEA a indicação de um técnico da Superintendência do Piabanha para participar da Câmara 45 

Técnica. A Sr.ª Rafaela Facchetti propôs convidar a cervejaria AMBEV para participar do Comitê Piabanha, 46 

pois a Cervejaria Bohemia pertencente à mesma está se reinstalando no centro de Petrópolis, sendo importante 47 

a participação desta no Comitê. A Sr.ª Yara Valverde falou da importância da elaboração por parte do Comitê 48 

de um termo de referência de um plano de bacia, e questionou ao Sr. Paulo de Souza Leite, que foi o 49 

representante do Comitê a participar da reunião com a empresa que está elaborando o projeto do Plano de 50 

Bacia do Paraíba do Sul e seus afluentes, o que foi dito por esta empresa e o Sr. Paulo de Souza Leite 51 

respondeu que a empresa está elaborando a minuta do projeto e que após a conclusão enviará uma cópia para 52 

análise dos Comitês afluentes, a Sr.ª Erika Melo (AGEVAP) complementou dizendo que esta minuta do 53 

projeto tem previsão para ser entregue ao CEIVAP no dia 22 de maio de 2011, a Sr.ª Yara Valverde sugeriu 54 

então solicitar no dia 23 de maio que a empresa envie esta minuta para o Comitê Piabanha analisar através de 55 

sua Câmara Técnica. O Sr. Paulo de Souza Leite propôs que o projeto deste Plano de Bacia que está sendo 56 

elaborado fosse complementado, utilizando a própria verba do Comitê, com o que não estiver contido e que 57 

for importante para a Bacia Hidrográfica do Piabanha, para que este Plano atenda perfeitamente aos interesses 58 

do Comitê Piabanha. A Sr.ª Yara Valverde comentou que mesmo o Comitê Piabanha sendo um órgão com 59 

atribuições consultivas, normativas e deliberativas ainda há pouco respeito e conhecimento por parte dos 60 

demais órgãos e instituições. A Sr.ª Rafaela Facchetti complementou dizendo que o Comitê não vem sendo 61 

respeitado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e pelos Municípios da Bacia. A Sr.ª Yara Valverde 62 

propôs convidar o Ministério Público para fazer parte do Comitê, ou não sendo possível, comunicar ao mesmo 63 

sempre que o Comitê se sentir lesado por algum motivo, pois o Estado e as Prefeituras ou qualquer órgão, 64 

entidade, instituição, não acatando as determinações do Comitê estão cometendo uma ilegalidade. A Sr.ª Erika 65 

Melo informou que o INEA enviou uma cópia do projeto das ETEs de Teresópolis que está sendo feito pela 66 

empresa Encibra e que esta cópia será enviada ao Sr. David Miller e ao Sr. José Carlos Porto, que irão analisar 67 

o projeto, e a Sr.ª Yara Valverde propôs que após esta análise seja apresentada uma lauda para a Câmara 68 

Técnica. A Câmara Técnica solicitou que fosse marcada para a 23ª Reunião Ordinária do Comitê no dia 22 de 69 

junho de 2011 a apresentação do INEA sobre o andamento dos projetos do Extravasor do Quitandinha em 70 

Petrópolis e do Parque Fluvial do Piabanha. A Sr.ª Yara Valverde falou que deve ser elaborado um Plano de 71 

Comunicação para divulgar a atuação do Comitê Piabanha seja em jornal, internet, etc. A Sr.ª Erika Melo 72 

informou que a AGEVAP possui recursos destinados para esta parte de comunicação. O Sr. Paulo de Souza 73 

Leite solicitou que a AGEVAP, através de seu coordenador de comunicação, Sr. Luis Felipe, compareça em 74 

uma reunião da Câmara Técnica, a ser marcada, na qual a mesma especificará o que será necessário em 75 

relação a recursos técnicos e humanos e após isso elabore uma proposta de Plano de Comunicação para o 76 
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Comitê Piabanha, e propôs também que fosse contratado um estagiário específico da área de comunicação 77 

para atender estas demandas do Comitê. O Sr. Vinícius Soares (AGEVAP) explicou que o que vem sendo 78 

feito neste âmbito de comunicação é a elaboração de um boletim anual de cada comitê além de sites para os 79 

comitês seguindo o padrão do site da AGEVAP que irão conter todas as informações do comitê como notícias, 80 

resoluções, atas das reuniões, etc. assim como links para os sites das prefeituras pertencentes à bacia. 81 

Informou que o layout deste site foi aprovado pelo Diretório Colegiado do Comitê Piabanha na reunião do dia 82 

19 de abril de 2011. O Sr. Vinicius Soares informou que se o Comitê quiser aprimorar o que já foi contratado 83 

na parte de comunicação a AGEVAP estará aberta a discutir as possibilidades. O Sr. Paulo de Souza Leite 84 

falou que a idéia é que seja feito um Plano de Comunicação para o Comitê Piabanha com o recurso destinado 85 

para isso disposto no Contrato de Gestão do INEA com a AGEVAP e que caso este recurso não seja suficiente 86 

seria complementado com recurso do Comitê Piabanha. Encaminhamentos: 1) Enviar carta à ANA 87 

solicitando dados contendo informações de chuvas da Região de atuação do Comitê Piabanha. 2) Enviar carta 88 

à Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro solicitando uma apresentação sobre o que é feito em relação à 89 

prevenção, alerta, contingência e recuperação em casos  emergenciais decorrentes de chuvas. 3) Solicitar à 90 

AGEVAP a aquisição de um mapa da Região Hidrográfica IV – Piabanha. 4) Enviar carta ao INEA 91 

solicitando os cadastros dos Usuários da Água da Região Hidrográfica do Piabanha e a FIRJAN solicitando o 92 

cadastro das empresas e indústrias da Região Hidrográfica IV. 5) Enviar carta ao INEA solicitando a 93 

capacitação dos funcionários da AGEVAP-CBH Piabanha para operar o sistema CNARH. 6) Enviar carta à 94 

Superintendência do Piabanha - INEA solicitando a indicação de um representante para a Câmara Técnica do 95 

Comitê Piabanha. 7) Enviar carta à AMBEV convidando-a para participar do Comitê Piabanha. 8) Solicitar à 96 

AGEVAP a elaboração de um Plano de Comunicação para o Comitê Piabanha e o comparecimento do Sr. 97 

Luis Felipe (Coord. de Comunicação da AGEVAP) em reunião da Câmara Técnica a ser marcada. Não 98 

havendo mais nada a ser discutido o coordenador Paulo de Souza Leite encerrou a reunião às 16 horas e 20 99 

minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Victor Machado Montes, Assistente da AGEVAP - CBH 100 

Piabanha.  101 

Ata aprovada na 9ª Reunião da Câmara Técnica Institucional do Comitê Piabanha de 2012, 102 

realizada no dia 04 de janeiro de 2012, em Teresópolis/RJ. 103 

Petrópolis, 13 de maio de 2011. 104 

 105 
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Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite 107 

Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha 108 
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