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ATA DA 59ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 12 (doze) de março de 2021, às 14 horas, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de quatro membros da Câmara Técnica, um membro 3 

do Comitê Piabanha e três convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve 4 

início às 14 horas, conduzida pelo Coordenador da Câmara Técnica do Comitê Piabanha, Luís Eduardo 5 

de Amorim Ramos (Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul). Luís solicitou o encaminhamento da 6 

apresentação da ANA, realizada no ENCOB sobre cobrança, para que os membros pudessem se inteirar 7 

sobre o assunto e em reunião posterior, o tema ser discutido. 1. Aprovação da Ata da 58ª Reunião da 8 

Câmara Técnica Institucional. A ata foi aprovada pelos membros. 2. Apresentação sobre o levantamento 9 

do segmento Outros na RH-IV (Cadastro de usuários de recursos hídricos). Luísa Cardoso (AGEVAP) 10 

iniciou a apresentação dizendo que a demanda pelo levantamento do segmento classificado como 11 

“Outros” no cadastro de usuários do INEA, surgiu de dois encaminhamentos das últimas duas reuniões 12 

da CT (2020). Ressaltou que destacaria os pontos principais do levantamento realizado, e mencionou 13 

que o material mais detalhado está disponível na pasta de reunião. Dentro do segmento “Outros” estão 14 

incluídas atividades como Postos de abastecimento de combustível; Hotéis; Comércio dentre outros 15 

que não estão detalhados na relação disponibilizada pelo INEA. Na RH-IV, esse segmento representa: 16 

20,6% dos cadastros de usuários de água; 6,1% dos pontos outorgados; 2,71% da arrecadação. Estas 17 

informações são com base nas planilhas do INEA sobre cadastro e cobrança, referentes ao ano de 2020. 18 

Com relação aos cadastros separados por município, destaca-se o total de 249 referente a categoria 19 

“Outros”, onde grande parte, 158, se concentra no município de Petrópolis. A categoria “Outros” ficaria 20 

em 2º lugar, se fosse realizado um ranking, atrás apenas da “Irrigação” com 308 cadastros, que 21 

representa 25,5%. Reforçou que os números que são chamados de cadastros, representam pontos de 22 

intervenção. Na planilha de cadastros do INEA foi possível coletar as informações sobre o status dos 23 

cadastros, ou seja, se estão em análise, se são referentes ao uso insignificante ou se são pontos 24 

outorgados. Foi verificado que 182 (73,1%) estão atualmente em análise, 51 (20,5%) são referentes a 25 

usos insignificantes e 6 (15%) estão outorgados. Dentre o total de outorgas na RH-IV, a categoria 26 

“Outros” possui 15 pontos outorgados de um total de 244. Com relação a cobrança e arrecadação, no 27 

ano de 2020 houve a arrecadação de R$ 41.440,90 em “Outros”, onde a categoria “Saneamento” se 28 

destaca, por uma parcela relevante de R$ 1.111.251,97 de um total de R$ 1.527.890,92. Luís Eduardo 29 

ressaltou que, apesar de serem 20,6% dos pontos de intervenção, a categoria “Outros” só corresponde 30 

a 2,71% do total de arrecadação. Acrescentou que, de acordo com um levantamento realizado em 2018, 31 

67% da arrecadação está em saneamento e 26% em indústria, ou seja, as duas categorias detêm maior 32 
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concentração do total de arrecadação. Complementou que a sustentabilidade do Comitê é um assunto 33 

importante e que deve ser colocado em pauta, a fim de se preparar para não depender mais dos 34 

recursos provenientes da CFURH, pois os mesmos estão se esgotando. Outra questão apontada para 35 

discussão na CT-IG diz respeito ao conhecimento dos rios (monitoramento), implantando réguas 36 

linimétricas ou sensores. Disse que deveria focar em investimentos de monitoramento e cercamento 37 

de locais que o Comitê considere estratégicos. Também destacou o levantamento dos poços dos 38 

municípios. Julieta de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos S.A.) solicitou que Luís enviasse a lista das 39 

atividades que devem ser discutidas na CT-IG. Foi deixado como encaminhamento, solicitar às 40 

secretarias municipais de saúde, por intermédio dos representantes das prefeituras no Comitê, dados 41 

e informações sobre as captações de água realizadas por meio de poços. 3. Status do levantamento de 42 

atas dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Luísa prosseguiu apresentando o levantamento sobre 43 

a solicitação das atas dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente dos Municípios da RH-IV. Ressaltou 44 

que o levantamento, proveniente de um encaminhamento anterior, das atas dos últimos dois anos, tem 45 

por finalidade o conhecimento sobre os assuntos tratados durante esse tempo. A solicitação das atas 46 

foi feita via e-mail e contato telefônico. Até o momento, das 10 prefeituras solicitadas, 7 encaminharam 47 

suas atas e 3 (Sapucaia, Teresópolis e Paty do Alferes) não enviaram. Foi destacado que o material estava 48 

disponível na pasta da reunião. Luís mencionou que o objetivo da solicitação serve como uma estratégia 49 

para que os comitês de bacia conheçam melhor os municípios e também como uma noção de como 50 

está o nível dos conselhos de meio ambiente dos municípios, que nem sempre refletem o que pensa a 51 

gestão do município. Ressaltou que Paraíba do Sul fez uma resolução onde destaca que todas as licenças 52 

de obras que tiverem corpos hídricos presentes necessitarão de aprovação do Conselho Municipal de 53 

Meio Ambiente. Luís destacou que deveria ter investimento em tecnologia como um sistema de satélite 54 

on-line que auxiliasse no monitoramento das áreas. Luísa, respondendo ao questionamento da Julieta 55 

em relação ao monitoramento nos municípios de Sumidouro, Carmo e Sapucaia, esclareceu que há 56 

pontos de monitoramento nestes municípios e disse que enviaria a descrição dos pontos. Luís 57 

perguntou se nos pontos que estão sendo monitorados haverá a instalação das réguas linimétricas, mas 58 

foi esclarecido que no contrato não consta, mas sim apenas as análises. Foi solicitada a pesquisa de 59 

sensores e equipamentos automatizados utilizados para monitoramento. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) 60 

mencionou que o José Paulo, em uma das últimas reuniões, disse que iria realizar o levantamento de 61 

preço desses equipamentos. Erika acrescentou que foi sugerido também, fazer um Termo de 62 

Compromisso com o CPRM para que tenha apoio na coleta dos dados e fazer treinamentos com pessoas 63 

chave, dentro da bacia, para que possam fazer essas leituras. 4. Status dos encaminhamentos da CT-IG. 64 
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Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão 

Luísa apresentou os encaminhamentos de 2020, no qual foram realizadas 5 reuniões da Câmara Técnica, 65 

com um total de 27 encaminhamentos e 100% foram concluídos. Ao final da reunião foi solicitado incluir 66 

na pauta da próxima reunião da CT-IG a definição de novo coordenador e subcoordenador, tendo em 67 

vista que o Luís estaria se retirando da coordenação.       68 

Encaminhamentos: 1. Enviar apresentação da ANA sobre cobrança para os membros da CT-IG.2. 69 

Solicitar às secretarias municipais de saúde, por intermédio dos representantes das prefeituras no 70 

Comitê, dados e informações sobre as captações de água realizadas por meio de poços. 3. Pesquisar 71 

sensores e equipamentos automatizados utilizados para monitoramento. 4. Incluir na pauta da próxima 72 

reunião da CT-IG a definição de novo coordenador e subcoordenador.   73 

 74 

Reunião encerrada às 15 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 75 

Núcleo - Secretaria Executiva do Comitê Piabanha/AGEVAP UD2. 76 

Petrópolis (RJ), 12 de março de 2021. 77 

Ata aprovada na 60 ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 26 de abril 78 

de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  79 
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Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul) Luís Eduardo 85 

de Amorim Ramos, (Werner Fábrica de Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de Paiva, (UFRRJ-ITR) Erika 86 

Cortines e (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins. Membros do Comitê Piabanha: (APEDEMA/RJ) Markus 87 

Stephan Wolfjdunkell Budzynkz.  Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares 88 

Cardoso (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves (AGEVAP/UD2).  89 


