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ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 1 

24 (vinte e quatro) de setembro de 2021, às 08:30h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de cinco membros do Diretório Colegiado e quatro 3 

convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve início às nove horas e dez 4 

minutos, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 5 

1. Aprovação das atas da 25ª Reunião Extraordinária, 80ª Reunião Ordinária e 81ª Reunião Ordinária. 6 

Victor Montes (AGEVAP/UD2) explicou que a partir da contratação dos novos estagiários, as atas estão 7 

sendo elaborados no prazo correto. As atas foram aprovadas pelos membros. 2. Resultado do Processo 8 

Seletivo Técnicos em Recursos Hídricos e outras definições. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) explicou que 9 

quatro candidatos foram habilitados para a fase de entrevistas. Victor Montes complementou que duas 10 

candidatas não compareceram, pois foram aprovadas em outro processo seletivo e os outros dois 11 

candidatos que participaram da entrevista atenderam aos requisitos do Edital. Sendo assim, conforme 12 

solicitado foi formalizado o pedido de convocação dos dois técnicos e que seja aberto outro Edital logo 13 

após a convocação, tendo em vista a demanda e que não tiveram candidatos aprovados no cadastro de 14 

reserva. Ele também apresentou o cronograma contendo as ações e prazos para o início das atividades 15 

dos candidatos selecionados previsto para o dia 14 de outubro (14/10/2021). Erika Cortines sugeriu que 16 

ao abrir o novo edital, as informações sejam encaminhadas para as instituições voltadas para o tema 17 

para a divulgação entre alunos e egressos. José Paulo (COPPE/UFRJ) questionou se a condição para o 18 

candidato ser selecionado é possuir o curso técnico, mesmo tendo formação em nível superior. Victor 19 

Montes respondeu que sim e informou que os dois candidatos selecionados possuem nível superior 20 

além do curso técnico. 3. Discussão sobre proposta de inclusão dos termos “periurbano” e “rural” no 21 

art. 6º da Lei 5.234/2008. Victor Montes explicou que esse tópico foi um encaminhamento de uma 22 

reunião anterior, na qual foi solicitada a discussão no âmbito do Diretório Colegiado com relação a 23 

inclusão dos termos “periurbano” e “rural” no art. 6º da Lei 5.234/2008. O artigo dispõe que no mínimo, 24 

70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso da água incidente sobre o 25 

setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados em coleta e tratamento de efluentes urbanos, 26 

respeitadas as destinações estabelecidas no art. 4º desta Lei, até que se atinja o percentual de 80% 27 

(oitenta por cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva Região Hidrográfica. Ele também 28 

destacou o Art. 45 da Lei 3.239/99 que versa sobre a competência do Conselho Estadual de Recursos 29 

Hídricos (CERHI) para analisar as propostas de alteração pertinente a recursos hídricos e à Política 30 

Estadual de Recursos Hídricos. Desta forma, foi sugerido formalizar via Fórum Fluminense, um pedido 31 

de revisão/proposta deste artigo a ser elaborada pelo CERHI devido à sua competência. Julieta Paiva 32 
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(Werner F. Tecidos) enfatizou que mudanças na legislação podem se estender a medida não favoráveis 33 

ao seu intuito inicial, com isso, é necessário ter cuidado. Sendo assim, ela sugeriu que posteriormente 34 

a implantação do novo Marco de Saneamento seja realizada uma consulta ao Ministério Público com 35 

relação a possibilidade de exclusão da Lei com um argumento. Rafaela Facchetti destacou que seria 36 

necessário aguardar, para verificar quais os munícipios que compõem a RH-IV serão concessionados. 37 

Laíze Rafaelle (Pref. de Sapucaia) explicou que o munícipio de Sapucaia ainda não obteve uma decisão 38 

com relação ao assunto, e concordou com a necessidade de aguardar a resposta dos munícipios 39 

referente a concessão. José Paulo ressaltou a importância de todos os Comitês manterem uma 40 

articulação mais efetiva com as frentes legislativas designadas ao meio ambiente. Victor Montes 41 

destacou que foi enviado um ofício para as prefeituras de Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, 42 

Sumidouro, Três Rios e Carmo perguntando sobre a adesão dos munícipios ao processo de Concessão 43 

dos Serviços de Água e Esgoto que está sendo conduzido pelo Governo do Estado e, caso não seja esteja 44 

prevista a adesão, solicitando que informado ao Comitê qual o planejamento do mesmo com relação 45 

ao novo Marco Legal, pois as informações são de extrema importância e relevantes para a identificação 46 

de possíveis áreas para investimentos e intervenções voltadas para o Saneamento básico. Segundo ele, 47 

está sendo aguardada a resposta dos munícipios para dar andamento aos projetos de saneamento com 48 

os recursos que estão disponíveis. José Paulo sugeriu que os munícipios que se destaquem em alguns 49 

aspectos, como por exemplo, na arrecadação do ICMS verde recebam um peso maior como uma forma 50 

de valorizar os recursos que recebem do Comitê, e os levem, a fornecer mais informações. Luísa Cardoso 51 

(AGEVAP/UD2) explicou que foram utilizados os critérios de hierarquização estabelecidos pelo Plano, 52 

de acordo com relação ao custo-benefício e as cargas lançadas pelos munícipios, com o intuito de 53 

mobilizar que o Comitê receba as informações necessárias. Victor Montes complementou que o ofício 54 

foi encaminhado justamente para os munícipios que ainda não têm uma posição sobre a concessão. 55 

Rafaela Facchetti sugeriu que a carta seja reiterada, explicando que o Comitê precisa das informações 56 

com destaque para as áreas prioritárias para receber projetos. Erika Cortines ressaltou que enquanto 57 

os municípios definem esses os aspectos relacionados ao novo Marco, os demais projetos podem ir 58 

acontecendo. Luísa Cardoso explicou que o envio da carta foi um encaminhamento solicitado ao 59 

discutirem sobre a hierarquização, portanto, ainda não é o contato oficial para o investimento de 60 

recursos. Ficou definido que será melhor aguardar e retomar a discussão sobre a temática em outro 61 

momento. 4. Acordo de Cooperação Técnica Câmara Municipal de Petrópolis. Victor Montes explicou 62 

que no dia 17 de setembro foi realizada uma reunião para a discussão e inclusões de aspectos previstos 63 

na Lei. Já no dia 20/09 foi encaminhada a minuta do Acordo de Cooperação Técnica para a análise da 64 
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Câmara e até o momento não houve o retorno. Segundo ele, caso seja realizada alguma alteração o 65 

Diretório será informado. Erika Cortines surgiu que a próxima reunião seja confirmada para o dia 01/10. 66 

5. Status das ações priorizadas pelo Diretório Colegiado. Victor Montes demonstrou a carta que foi 67 

enviada e ações priorizadas, explicando o status de cada uma delas. Sendo ações e seus seguintes status: 68 

1.1 Estagiários (continuação e ampliação de pessoal) – foram contratadas duas estagiárias 69 

(Administração e Gestão Ambiental) e as entrevistas para a contratação do estagiário de comunicação 70 

foram realizadas no dia 23/09; 1.1 Avanço no enquadramento de rios (Plano de trabalho e contratação 71 

específica de especialista) – contratação do técnico está em andamento. Foram feitas duas reuniões 72 

sobre o assunto enquadramento, com foco em compartilhar informações sobre a rede de 73 

monitoramento da RH-IV. A minuta de Resolução de enquadramento de rios em UCs foi elaborada e 74 

enviada para o INEA, foram solicitadas alterações e eles indicaram rever o processo, discutir novamente 75 

na CT-IG. Além disso, serão agendadas reuniões com os responsáveis pelas UCs para tratar sobre o 76 

assunto. Foram realizadas reuniões com a CODEX para tratar de inserções de dados no SIGA, sendo uma 77 

das solicitações incluir os pontos de monitoramento e os respectivos resultados das coletas/medições, 78 

que servirão de base para o enquadramento. Erika Cortines sugeriu como houve a solicitação de retirada 79 

do PARNASO na resolução por se tratar do âmbito federal, que seja realizada uma discussão especifica 80 

com relação ao mesmo por conta de sua influência externa que sofre. Julieta Paiva questionou se após 81 

o Seminário de Saneamento e do Encontro de Pesquisadores as tratativas com relação a resolução 82 

podem ganhar mais força para que a mesma seja aprovada na primeira reunião do próximo ano. Erika 83 

Cortines explicou que a ideia é a realização dos Seminários convidando os gestores para participar, 84 

levantado as informações sobre os impactos sofridos pelos rios nessas áreas. José Paulo sugeriu que 85 

sejam realizadas reuniões por meio do GT Plano para discutir com os órgãos presentes na UCs – INEA e 86 

ANA – sobre a situação dos rios. Ficou como encaminhamento retomar a elaboração de minuta de 87 

Resolução para enquadramento de UCs de Proteção Integral na CT Instrumentos de Gestão em conjunto 88 

com o GT Plano de Bacias e Enquadramento; 1.2 Elaboração de diagnóstico amplo de saneamento e 89 

projetos em localidades determinadas pelo Comitê (Quilombo, Caxambu, Aparecida – Sapucaia) – a 90 

resolução foi aprovada e o último encaminhamento foi agendar uma reunião com as lideranças do local. 91 

Em paralelo foi iniciado o escopo/TdR que será apresentado para discussão na CT-SB e CT Mananciais; 92 

1.3 Execução do Plano de Comunicação (Contratação do novo site) – a minuta do TdR com as 93 

contribuições do Diretório está finalizada. Iniciado os trâmites para contratação, será necessário 94 

solicitar orçamentos para a formação do preço máximo de referência e depois solicitar dotação 95 

orçamentária. Após isso, será encaminhado para a abertura do Ato Convocatório. 1.4 Contratação de 96 
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empresa para implementar o Projeto de Mobilização e Educação Ambiental – a minuta do TdR com as 97 

contribuições do Diretório finalizada, será necessário solicitar orçamentos para a formação do preço 98 

máximo de referência. Após isso, é enviado para a solicitação de dotação orçamentária e abertura do 99 

Ato Convocatório. O objetivo é ser iniciado em janeiro de 2022; 1.4 Ações em homenagem aos mortos 100 

e desaparecidos no desastre de 2011 – as especificações serão discutidas em reunião da CT Mananciais 101 

e CT Saneamento, com prazo para conclusão em setembro. Foi solicitado o TdR do CBH BG, para servir 102 

como base, pois foram contratados marcos físicos para instalação em APP’s de margem de rios que 103 

possuem a delimitação definida. Rafaela Facchetti sugeriu que seja realizado o contato com a Cláudia 104 

Karina solicitando a sua participação devido sua experiência com relação ao assunto. 6. Informes: a. 105 

Organização do V Seminário de Saneamento. Victor Montes explicou que todos os convites foram 106 

enviados com base na discussão realizada no dia 17/09. Alguns convidados já deram retorno, e estão 107 

sendo aguardado o retorno dos demais. Luísa Cardoso, complementou que serão realizadas também 108 

ligações para obter as respostas o mais rápido possível para realizar a divulgação. b. Organização do 109 

Encontro de Pesquisadores. Erika Cortines explicou que a proposta para o encontro este ano, é não 110 

realizar dias específicos para cada instituição, mas sim, realizar uma programação com mesas curtas 111 

com dois palestrantes e mediador com 15 minutos de fala por palestrante e 30 minutos de debate. Ela 112 

demonstrou a programação, e também ressaltou, que estão abertos para contribuições e alterações. c. 113 

Informações sobre a adesão dos municípios ao processo de concessão dos serviços de água e esgoto 114 

pelo governo do Estado. Victor Montes ressaltou que como foi informado anteriormente as cartas aos 115 

municípios já foram encaminhadas e o retorno está sendo aguardado. d. Homologação do Plano de 116 

Bacia pelo CERHI. Rafaela Facchetti informou que a Resolução foi aprovada de forma conjunta para os 117 

quatro Comitês, sendo sugeridas apenas algumas alterações. e. Informes sobre as participações no 118 

FFCBHs, CERHI e demais instâncias. Erika Cortines informou que agora faz parte da Câmara Técnica 119 

Mananciais do CERHI pela UFRRJ, e solicitou que seja encaminhada a minuta do Cadastro Estadual de 120 

Iniciativa Rural que está sendo elaborada, para as devidas contribuições. Julieta Paiva sugeriu que 121 

comece a ser discutido a volta dos trabalhos presenciais na UD. 122 

Encaminhamentos: 1. Levantar a discussão no FFCBHs sobre proposta de inclusão dos termos 123 

“periurbano” e “rural” no art. 6º da Lei 5.234/2008.  2. Foi ratificada a decisão de contratar dois técnicos 124 

e de solicitar lançamento de outro edital para cadastro de reservas. 3. Reiterar solicitações aos 125 

municípios sobre a questão da concessão dos serviços de água e esgoto. 4. Retomar a elaboração de 126 

minuta de Resolução para enquadramento de UCs de Proteção Integral na CT Instrumentos de Gestão 127 

em conjunto com o GT Plano de Bacias e Enquadramento. 5 Encaminhar demanda relacionada ao 128 
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concurso de marcos para a CT Saneamento e CT Mananciais. 6. Solicitar retorno à Câmara Municipal em 129 

relação ao ACT e confirmar se será necessária a reunião do dia 01/10. 130 

A Reunião foi encerrada às 10 horas e 20 minutos. Ata lavrada por Victor Montes Machado, 131 

Coordenador de Núcleo Interino da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 132 

Petrópolis (RJ), 24 de setembro de 2021.   133 

   134 

Ata aprovada na 83ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, realizada no dia 26 de novembro de 135 

2021, por videoconferência na plataforma Google Meet. 136 

 137 

                               Original Assinada                                                                                     Original Assinada 138 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 139 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 140 
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Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: (UFRRJ/ ITR) Erika Cortines, (Werner F. Tecidos) 142 

Julieta Laudelina de Paiva, (Transportes Única Petrópolis) Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção, 143 

(COPPE/UFRJ) José Paulo Soares de Azevedo e (Pref. de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos.  144 

Convidados: Victor Montes Machado (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Gabrielle 145 

Silveira dos Reis (AGEVAP/UD2) e Felipe Albert (AGEVAP/UD2). Ausência Justificada: (Pref. de 146 

Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes.   147 


