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ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA AMPLIADA A CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO E DIRETÓRIO COLEGIADO, realizada 2 

no dia 06 (seis) de dezembro de 2021, às 10 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, 3 

com a presença de seis membros da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, três membros da 4 

Câmara Técnica Saneamento Básico, um membro do Diretório Colegiado, um membro do Comitê 5 

Piabanha e quatro convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida pela 6 

Coordenadora da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão Julieta Laudelina de Paiva (Werner Fábrica 7 

de Tecidos).  8 

Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 63ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão: A 9 

ata foi aprovada. 2. Alinhamentos referentes aos Acordos de Cooperação Técnica: Victor Montes 10 

(AGEVAP/UD2) apresentou os 4 ACT’-s em andamento: a) ACT Câmara Municipal de Petropolis – Disse 11 

que esse está assinado digital e fisicamente, mas já está válido desde 19 de novembro de 2021 e, que 12 

a UD2 estamos para agendar uma primeira reunião para iniciar a execução do plano de trabalho.  b) 13 

ACT Fiocruz: Luisa Cardoso (AGEVAP/UD2) informou que foi encaminhado pela Fiocruz o link para 14 

cadastro no sistema eletrônico e seu cadastro enquanto gestora do processo, sendo esse já assinado. 15 

E, que no momento o procedimento de assinaturas está com os representantes legais da AGEVAP no 16 

processo. Karina Wilberg (APEA) perguntou se o ACT da Fiocruz tem relação com ações de 17 

saneamento no Quilombo boa esperança e, se já foi realizada alguma consulta aos moradores da 18 

região para identificação de alguma demanda específica.  Luisa respondeu que o acordo é anterior a 19 

essas discussões e possui um escopo de atuação mais amplo e, que não é de atuação exclusiva para a 20 

região do Quilombo Boa Esperança/Areal.   c) ACT da Prefeitura de Teresópolis: Luísa disse que o ACT 21 

é no âmbito do Programa Mananciais, iremos realizar uma reunião de alinhamento com a Prefeitura 22 

de Teresópolis, conforme encaminhamento. De acordo com o Programa as ações serão iniciadas em 23 

janeiro na microbacia de Vieira. Assim que tiver uma data estabelecida informaremos a Prefeitura de 24 

Teresópolis e essa encaminhará o convite a suas demais secretarias que forem relevantes e, ao 25 

Diretório, o CEIVAP e a empresa envolvida no projeto. d) ACT EMATER: Victor disse que estava sendo 26 

feito um alinhamento com a EMATER Regional, mas outros Comitês também estavam fazendo esse 27 

acordo foi feita uma reunião pelo CEIVAP, com a EMATER Estadual e será feito um ACT único para 28 

atendimentos à todos os Comitês. E depois serão feitos Planos de Trabalhos separados, então nesta 29 

fase o Comitê retomará o contato com a EMATER Regional para prosseguimento das ações. 3. 30 

Demandas do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual: Julieta Paiva (Werner 31 

Tecidos) perguntou qual o status das reuniões com os Ministérios Públicos porquê, precisamos do 32 
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apoio deles nas ações de enquadramento. Nelson Reis (OMA-Brasil) sugeriu que seja elaborada uma 33 

resolução como a realizada pelo CBH Baía de Guanabara, para alinhar e padronizar as estruturas de 34 

sistemas de informações e com base nisso se integrou ao MP Mapas. Sendo assim o Comitê pode 35 

reaplicar essa resolução, adequando as necessidades do Piabanha. Erika Cortines (UFFRJ/ ITR) disse 36 

que será discutido no CERHI uma minuta de Resolução justamente para a padronização dos Sistemas 37 

de informações, e sugeriu que o Comitê tenha como base a resolução aprovada pelo CERHI. 38 

Comentou ainda que teve uma reunião com a promotoria da região e, nessa reunião os responsáveis 39 

pelo órgão buscaram informações sobre o Plano de Bacia desde a organização, estruturação e 40 

monitoramentos e etc. do CBH. De acordo com Erika, a representante foi favorável ao 41 

enquadramento, se dispôs a auxiliar no processo e, solicitou que em novas discussões sobre a 42 

temática que os mesmos sejam convidados a participar.  Karina comentou que é importante envolver 43 

no processo de enquadramento, as diferentes secretarias dos municipios como de a Obras Públicas, 44 

Desenvolvimento e Planejamento. Nelson disponibilizou a resolução nº 067/2018 do CBH Baia de 45 

Guanabara para consulta dos membros. 4. Discussões sobre as atividades referentes ao 46 

Enquadramento dos Corpos Hídricos em Classes de Uso na RH-IV: Luísa comentou que no dia 09 de 47 

dezembro será realizada a 20ª Reunião do GT Plano de Bacia e Enquadramento, alguns dos itens de 48 

discussão serão: a) resgate do histórico de discussões em outras instâncias sobre Enquadramento; b) 49 

monitoramentos realizados; c) discussões iniciais sobre novos pontos de monitoramento como UC’-s e 50 

a microbacia do Rio Vieira/ Teresópolis; d) contratação temporária de especialista em recursos 51 

hídricos, profissional que atuará a frente do Enquadramento. Luisa comentou que essa demanda foi 52 

parte do Processo Seletivo 03/2021 com foco em nível técnico para contratação de dois funcionários, 53 

mas após as convocações ambos declinaram por motivos pessoais e, o Diretório do Comitê definiu 54 

ajustar o processo para uma vaga de nível superior com cadastro de reserva. A demanda está 55 

atualmente com o INEA para continuidade. E) avanços no ACT Câmara de Vereadores de Petrópolis; f) 56 

Relação de empresas e estabelecimentos comerciais do 1º Distrito de Petrópolis, material será 57 

utilizado para elaboração de mapas que auxiliarão na tomada de decisão sobre novos pontos de 58 

monitoramento. Julieta solicitou que essa planilha seja encaminhada para consulta. Julieta sugiro 59 

esperar o que o coordenador do GT Plano propor e, assim seguimos um alinhamento de acordo com o 60 

Cronograma para alinhar as ações do GT com a CT Instrumentos de Gestão. Erika comentou que é 61 

importar sinalizar as empresas listadas nos mapas, a fim de ter essas informações para discutir os 62 

próximos pontos de monitoramento, o comitê também se mapear nessas informações. Julieta 63 

solicitou que seja discutido no GT os limites sejam discutidos os pontos de iniciais e finais das 64 
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atividades de enquadramento, pois não será possível fazer as ações em todo o curso do corpo hídrico 65 

e, é necessário focar esforços. E, disse que o ACT com a Câmara de Petrópolis implica na preparação 66 

do material de mobilização e educação ambiental nas escolas e sociedade civil. E, que o CBH terá que 67 

realizar um material de campanha publicitária divulgando esse acordo para a sociedade. Rafaela 68 

sugeriu que o limite seja a microbacia do rio Piabanha, Palatinado e rio Quitandinha, a primeira e a 69 

última sendo prioritárias porque são mais adensadas pela urbanização de Petrópolis. Julieta perguntou 70 

quais são os trabalhos atuais de comunicação, para que as atribuições do ACT sejam priorizadas em 71 

um novo cronograma. Rafaela sugeriu que seja divulgado na mídia esse ACT.  Erika sugeriu que seja 72 

realizada uma apresentação do ACT em uma sessão da Câmara de Vereadores de Petrópolis e, que a 73 

imprensa local seja chamada.  Karina solicitou que na apresentação seja deixado mais explicita o 74 

objetivo do projeto. Rafaela respondeu que o ACT visa um projeto de despoluição do Rio Piabanha.  75 

Nelson sugeriu que sejam realizados releases para divulgação.  5. Informes: a) Minutas de Resoluções 76 

sobre Enquadramento dos Corpos Hídricos em UCs de Proteção Integral: Victor comentou que na 86ª 77 

Plenária em 2022, será incluído um ponto de pauta sobre a apresentação da Minuta de Resolução 78 

sobre enquadramento tendo como modelo para as demais a UC do Parque Municipal Montanhas de 79 

Teresópolis. Sobre esse item ficaram as demandas: a) Solicitar e contemplar na Resolução o Plano de 80 

Manejo da Unidade e propostas de pontos de monitoramento; b) Realizar as adequações nos mapas e 81 

Resoluções das Ucs; c) Incluir mapa geral demonstrando as divisões por UC; d) Incluir detalhamento 82 

apontado nas reuniões com as UC’-s e anexar como relatório de reunião na Resolução; e) Incluir textos 83 

sobre as dinâmicas das unidades, considerandos específicos, etc.; f) Incluir critérios para que se 84 

mantenha a qualidade proposta; g) Incluir proposições do Comitê (como pontos de monitoramento, 85 

etc.); h)Incluir diretrizes legais específicas; i) Solicitar orçamento aproximado para monitoramento de 86 

rios do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Luísa comentou que será realizado um 87 

orçamento aproximado, junto a Hidroscience, baseado em ordem de grandeza. Erika comentou que a 88 

ANA está elaborando uma Nota Técnica em relação a UC de proteção integral, e que essa demanda 89 

está em análise, mas sem previsão de aprovação. Julieta e Rafaela comentaram que é necessário 90 

realizar o monitoramento dos trechos na UC para entender e se ter um diagnóstico da área. Erika 91 

comentou que é necessário avaliar junto as infraestruturas existentes se há algum tipo de 92 

contaminação por efluentes etc. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) comentou que ainda existe 93 

resistência do INEA quanto as ações de enquadramento dos corpos hídricos nas UC’-s. Todavia, a 94 

resolução da ANA pode auxiliar no embasamento desse processo. Disse ainda que a área possui as 95 

condições especificadas para receber o enquadramento como: ser área de UC; proteção de corpos 96 
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hídricos e potabilidade desses. E, ainda que é necessário que os critérios sejam elaborados de forma 97 

conjunta entre todas as partes envolvidas, e que a Prefeitura de Teresópolis e suas secretárias 98 

auxiliará no que for possível para fortalecer as ações. Rafaela comentou deve ser feita uma 99 

contratação para análise dos pontos principais, depois com essas informações o Comitê inicia as 100 

primeiras ações junto a resolução do Comitê e da ANA e, ainda realizar uma consulta pública junto aos 101 

membros do parque para fundamentar a decisão. Raimundo reiterou que a analise técnicas e as 102 

argumentações legais, são importantes para a fundamentação do processo.  Victor explicou que foram 103 

elaboradas as minutas de Resoluções separadas por UC. Os mapas foram divididos em partes, para 104 

melhor visualização dos pontos e trechos de rios e, as tabelas e as figuras apresentam informações 105 

sobre os referidos trechos de rios, como seus nomes, comprimentos e respectivas localizações e etc. 106 

Raimundo disse que o processo de Enquadramento impactará na gestão do município nas atividades 107 

de proteção das áreas, licenciamento, responsabilidade e gestão territorial. Comentou ainda que as 108 

UC’-s fazem parte do Plano diretor, nas áreas de macrozoneamento, porque essas áreas de parque 109 

são consideradas macrozonas ambientais. E, ainda compreendem as macrozonas ambientais, ou seja, 110 

zonas de amortecimento e áreas urbanas. O que gera uma gradação de importância das UC’-s para as 111 

zonas de amortecimento, ação que consta no Plano diretor e, que aumentará a responsabilidade de 112 

proteção das UC ’-s e da gestão pública. Julieta comentou que a resolução está em construção, e que 113 

é necessário adicionar pontos de monitoramento que indiquem a situação real do local. E, sugeriu que 114 

pode constar na resolução o compromisso do Comitê em monitorar esses pontos, em prazos 115 

determinados. Rafaela disse que é necessário estudar e entender a UC e, identificar quais são os 116 

pontos mais frágeis da região e, esses serem monitorados. E, disse que realizar o monitoramento por 117 

trechos permite um melhor diálogo com Instituições que possuem resistência a atividades de 118 

enquadramento nas UC-s. Julieta perguntou a Raimundo se existe alguma area prioritária para as 119 

ações. Raimundo respondeu que é necessário definir as estratégias para as atividades de 120 

enquadramento na região e, sugeriu que o Mosaico Central e a ANA sejam incluídas como parceiros 121 

nas discussões, e que a uma das áreas pode ser a de Santa Rita, mas é necessário avaliar a escolha de 122 

acordo com os objetivos. Rafaela solicitou que seja feita uma análise do Plano de Manejo do Parque e, 123 

que seja traçado a partir desse os trechos a serem monitorados. E, sugeriu que essa definição seja 124 

apresentada na primeira reunião da CT em 2022. Victor disse que a proposta de calendário das 125 

reuniões da CT para 2022, ainda não foi concluído, mas a instancia pode definir a primeira reunião. 126 

Luisa propôs que a reunião seja realizada ainda em dezembro, e que alinhará junto a prefeitura de 127 

Teresópolis. Julieta agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.  128 
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Encaminhamentos: 1. Solicitar ao CEIVAP informações atualizadas sobre o andamento do ACT com 129 

EMATER sobre o Programa Mananciais; 2. Disponibilizar o levantamento de estabelecimentos 130 

comerciais e industriais do primeiro distrito de Petrópolis aos membros da CTIG; 3. Agendar reunião 131 

com a equipe técnica do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis para definir trechos prioritários 132 

para monitoramento dos rios.; 4. Solicitar levantamento de especificações e termo de referência para 133 

contratação de filmagem de trechos de rios utilizando drone. 134 

Reunião encerrada às 12h 05 min. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 135 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 136 

Petrópolis, 06 de dezembro de 2021.   137 

Ata aprovada na 65ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 138 

08 de abril de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet. 139 

                                                                        140 
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Lista de presença: (Werner Tecidos) Julieta Paiva, (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, 144 

(UFRRJ/ITR) Erika Cortines e (Transportes Única Petrópolis Ltda.) Rafaela dos S. Facchetti V. 145 

Assumpção, (ACAMPAR) Vera de Fátima Martins e (Ass. Vale do Mata Porcos) Carlos Elysio Moreira da 146 

Fonseca. Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (Pref. de Teresópolis) Raimundo Antonio 147 

Lopes, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (APEA) Claudia Karina Wilberg de Castro Costa. Membros 148 

do Comitê Piabanha: (APEDEMA) Markus Stephan Wolfjdunkell Budzynkz. Membros do Diretório 149 

Colegiado: (Pref. de Sapucaia) Laize Rafaele Aguiar dos Santos. Convidados: Victor Machado Montes 150 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Felipe Albert Nascimento (AGEVAP/ UD2),)  151 

Nathália Borges Bartoli Ferreira (AGEVAP/UD2)  e Carolina Cortasio ( AGEVAP/UD2). Ausência 152 

Justificadas: (CEFET) Patrícia Ferreira de Souza Lima. 153 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 

Original assinada                                                  


