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ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIRETÓRIO COLEGIADO AMPLIADA A CÂMARA TÉCNICA 1 

SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA realizada no dia 12 (doze) de novembro de 2021, às 2 

9:30h, de forma não presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de 3 

cinco membros do Diretório Colegiado, cinco membros da Câmara Técnica Saneamento Básico, um 4 

membro do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a 5 

reunião teve início às dez horas e dezoito minutos, conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika 6 

Cortines (UFRRJ/ITR). Pauta/Discussão: 1. Discussão sobre "Aplicação dos 70% dos recursos arrecadados 7 

no setor de saneamento, tendo em vista a nova concessão", em atendimento à solicitação do FFCBHs. 8 

Erika Cortines (UFRRJ/ITR) explicou que a reunião conta com um único ponto a ser discutido, partindo 9 

de uma demanda do Fórum Fluminense para que ocorra um posicionamento do Comitê sobre o tema. 10 

A Lei nº 5.234/2008 dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do estado 11 

do Rio de Janeiro e no Art.6º diz que no mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos arrecadados pela 12 

cobrança pelo uso da água incidente sobre o setor de saneamento serão obrigatoriamente aplicados 13 

em coleta e tratamento de efluentes urbanos, respeitadas as destinações estabelecidas no art. 4º desta 14 

Lei, até que atinja o percentual de 80% (oitenta por cento) do esgoto coletado e tratado na respectiva 15 

Região Hidrográfica. Erika Cortines explicou que a proposta é que haja um consenso entre os Comitês e 16 

a partir do Fórum encaminhar proposta para a ALERJ, no intuito de resguardar os recursos. Rafaela 17 

Facchetti (Transp. Única) sugeriu que sejam incluídos os termos periurbanos e rurais no artigo, e que 18 

seria mais interessante que o tema fosse abordado pelo CERHI. Raissa Guedes (AGEVAP) sugeriu que 19 

seja realizada uma negociação referente ao objetivo referente aos 80% do esgoto coletado e tratado, 20 

devido às concessões, para que aconteça somente nos municípios em que os Comitês possam investir. 21 

Rafaela Facchetti destacou que os termos deveriam ser mantidos, pois não há impedimentos legais para 22 

a aplicação de recursos em municípios já concessionados. Felippe Vasconcellos (CEDAE) informou que 23 

em breve toda a Região Serrana terá os serviços realizados pela iniciativa privada. Ele sugeriu que 70% 24 

dos recursos sejam aplicados no monitoramento da qualidade da água. Rafaela Facchetti relembrou que 25 

as áreas rurais não entram na concessão. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) explicou que no Bloco 3 da 26 

concessão do governo do estado, o objeto é a prestação dos serviços em áreas urbanas dos municípios. 27 

Portanto, em um primeiro momento somente as áreas urbanas estão sendo contempladas. Ela também 28 

explicou que nesse novo leilão da CEDAE que irá acontecer em dezembro, dos municípios que fazem 29 

parte da RH-IV, entraram Carmo, Sumidouro e Sapucaia. No médio prazo considerando o cenário atual, 30 

ela destacou que Três Rios e Areal permanecerão com o serviço de abastecimento de água municipal. 31 

Paty de alfares – entrou na concessão do Bloco 2; Petrópolis – Águas do Imperador; Paraíba do Sul – 32 
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Águas da Condessa; Teresópolis – processo de concessão em andamento; São José do Vale do Rio Preto 33 

– empresa permissionária (aguardando retorno). Com relação ao esgotamento sanitário, permanecerão 34 

com o serviço municipal os munícipios de Areal, Três Rios e São José do Vale do Rio Preto e os demais 35 

com as concessões privadas. Raissa Guedes informou que no Comitê Rio Dois Rios foi mantido o 36 

interesse em investir recursos nos municípios concessionados, desta forma, foi realizada uma consulta 37 

ao jurídico para entender quais são as possibilidades e assim que ocorrer o retorno poderá ser passado 38 

aos demais. Laíze Rafaelle (Pref. de Sapucaia) informou que parte do distrito de Pião se caracteriza como 39 

uma área urbana, entretanto, se encontra em uma disputa judicial para saber qual munícipio é 40 

responsável por sua área, e assim, está de fora da concessão. Rafaela Facchetti destacou que para o 41 

funcionamento do enquadramento é necessário realizar investimentos independente das concessões 42 

nos municípios, desta forma, a realização de editais em que as concessionárias possam fazer parte é de 43 

extrema importância. Segundo ela, o distrito de Pião seria uma área prioritária para a atuação do Comitê 44 

já que o mesmo utiliza e acaba poluindo a água da bacia. Julieta Paiva (Werner F. de Tecidos) ressaltou 45 

que no momento não seria interessante alterar a legislação e que os recursos devem ser utilizados em 46 

parceria com as concessionarias para a realização de tratamentos alternativos. Claudia Karina sugeriu 47 

que seja retirada a palavra “urbano” da legislação para evitar limitações de onde os recursos podem ser 48 

investidos. Victor Montes (AGEVAP/UD2) complementou que a tratativa no âmbito do CERHI pode ser 49 

interessante, pois a Resolução CERHI nº 86/2012, que define a viabilidade da aplicação de 5% dos 50 

recursos FUNDRHI em ações de saneamento rural incluída no percentual de 70% explicitado na Lei 51 

Estadual, pode ser utilizada para dar embasamento. O Art. 1º, estabelece que ações de coleta e 52 

tratamento de efluentes de núcleos populacionais em área rural também possam ser financiados pelos 53 

recursos explicitados no art.6º da Lei Estadual n° 5.234, de 05 de maio de 2008, até o limite de 5% com 54 

o objetivo de atingir a melhoria da qualidade da água e o percentual de 80% do esgoto coletado e 55 

tratado na respectiva região hidrográfica. Trata-se de uma flexibilização aprovada pelo CERHI, que pode 56 

auxiliar na elaboração de estratégias para uma futura modificação na lei. Julieta Paiva ressaltou que 57 

alterar no momento o limite de 5% seria interessante, e posteriormente, após a implantação das 58 

concessionárias propor a modificação da Lei, já que será possível identificar o funcionamento efetivo do 59 

saneamento. Rafaela Facchetti destacou que sendo possível a alteração do limite de 5% para 15% ou 60 

20% seria uma opção interessante e que não oferece riscos de modificação na lei. Erika Cortines 61 

ressaltou a importância das parcerias com as empresas privadas, para que se possa atuar em conjunto. 62 

Segundo ela, a opção de alteração dos 5% irá permitir o desenvolvimento de outros projetos e atuação 63 

em outras frentes, para futuramente propor a modificação da legislação. Victor Montes complementou 64 
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que a proposta seria discutir no âmbito do CERHI essa alteração na porcentagem dos recursos 65 

destinados as áreas rurais e aos poucos estudando uma forma de alteração da legislação, e , além disso, 66 

realizar os projetos e investir recursos nos municípios possíveis. Raimundo Lopes (Pref. de Teresópolis) 67 

informou que o processo para a concessão em Teresópolis está em andamento e a licitação irá 68 

acontecer em duas etapas, nos dias 20 e 21 de dezembro. Atualmente está acontecendo a visitação 69 

técnica das empresas interessadas ao longo de toda rede. Após o encerramento da licitação, será dado 70 

um prazo para recursos e em seguida segue para a etapa de contrato e finalização do processo. Com 71 

relação ao distrito de Pião, segundo ele é uma questão litigiosa que já ocorre há algum tempo e envolve 72 

o IBGE que possui a competência técnica para realizar as delimitações dos municípios. De acordo com 73 

ele, a proposta de se intervir por meio da resolução CERHI contempla o momento atual e permite um 74 

período maior de verificação da lei. Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) também concordou com a 75 

proposta de iniciar as discussões primeiro com o CERHI. Rafaela Facchetti sugeriu que seja proposta a 76 

alteração do limite de 5% para 25%, utilizando como justificativa o novo marco regulatório para a 77 

manutenção da atuação do Comitê nas áreas que não são contempladas pelas concessões. Claudia 78 

Karina destacou que as definições para “urbano” e “rural” que constam nas legislações dos munícipios 79 

podem ser utilizadas também para justificar essa alteração, sendo necessário conter determinados 80 

aspectos para sua caracterização. Rafaela Facchetti destacou que será preciso se apropriar da legislação 81 

dos munícipios que compõem a RH-IV para identificar as definições de “urbano” e “rural”, para 82 

posteriormente ser levado ao Fórum. Segundo ela, o primeiro considerando deve tratar sobre as 83 

incertezas perante às concessões, pois não se sabe quanto tempo irá levar para as concessionárias 84 

implantarem todo o sistema de tratamento dos efluentes sanitários. Victor Montes disse que um outro 85 

considerando poderia relatar a restrição imposta indiretamente pela lei para o aporte de recursos por 86 

parte do Comitê, já que a aplicação dos 70% está destinado a serviço que em grande parte dos 87 

municípios, que compõem a RH-IV, é atendido pelas concessões. Erika Cortines disse que um 88 

considerando também deveria tratar sobre o Plano de Segurança Hídrica, pois as áreas rurais serão 89 

essenciais para a manutenção da qualidade da água, além de sua extrema importância para os demais 90 

projetos que estão sendo elaborados. Luísa Cardoso explicou que no e-mail encaminhado pelo Fórum 91 

foi solicitado que o Comitê realize uma discussão interna e após se manifeste sobre o que o mesmo 92 

propõe para o assunto até o dia 22 de novembro. O objetivo é que posteriormente à análise de cada 93 

Comitê seja realizada uma reunião do Fórum com pauta única para a discussão do assunto. Claudia 94 

Karina sugeriu que fosse realizada uma articulação com os Comitês mais próximos sobre a proposta 95 

elaborada ao longo da reunião. Rafaela Facchetti ressaltou a importância de se estabelecer parcerias 96 
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com todas as concessionárias (públicas e privadas) para se se chegar em um bom termo nas metas para 97 

o enquadramento, evitando possíveis contestações. Erika Cortines se propôs a realizar a articulação com 98 

os demais presidentes. 2. Informes: Erika Cortines informou que está começando a ser organizada uma 99 

expedição da foz do Rio Paraíba do Sul até a sua nascente, envolvendo todos os Comitês afluentes do 100 

mesmo. Segundo ela, vai acontecer uma apresentação geral sobre o projeto, uma sobre segurança 101 

hídrica, uma sobre o Programa Mananciais e outras sobre iniciativas de cada Comitê. A proposta é que 102 

cada Comitê realize uma articulação com os municípios e instituições parceiras para que se possa 103 

recuperar as nascentes das cabeceiras de cada região hidrográfica. Desta forma, em março de 2022 104 

acontecerá a rodada de visitas a cada afluente, e ela ficou responsável por organizar a visita referente 105 

ao Piabanha, e sua proposta é que seja realizada na foz. Ela também destacou que o foco desse projeto 106 

é trabalhar somente as nascentes. Julieta Paiva perguntou como está o andamento da impressão do 107 

Plano de Bacia para ser entregue as prefeituras e Câmaras de Vereadores. Victor Montes respondeu 108 

que o relatório executivo que será impresso, devido a extensão do plano, e que a cotação será iniciada. 109 

Nelson Reis (OMA-BRASIL) completou que junto a entrega é necessário realizar a indicação para que o 110 

munícipio seja signatário do plano. Rafaela Facchetti sugeriu que na entrega do plano as Câmaras de 111 

Vereadores seja realizada uma apresentação sobre o mesmo.  112 

Encaminhamentos:  1. Encaminhar ao FFCBHs o posicionamento do Comitê em relação à proposta de 113 

alteração da Lei 5.234/2008, incluir os “considerandos” citados em reunião. 2. Fazer levantamento das 114 

legislações municipais que tratem sobre definições de área urbana e rural. 3. Encaminhar a Lei nº 115 

5.234/2008, a Resolução CERHI-RJ nº 86/2012, as legislações municipais e os mapas apresentados em 116 

reunião. 4. Iniciar a cotação para impressão de cópias do Relatório Executivo do Plano de Bacia para 117 

entrega às instituições. 5. Enquanto houver a restrição de investimentos por conta da Lei 5.234/08, o 118 

entendimento do Comitê é o de aportar recursos nos municípios que ainda não possuem concessão 119 

privada: Areal, Três Rios e São José do Vale do Rio Preto.  120 

A Reunião foi encerrada às 12 horas e 07 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, 121 

Coordenador de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha - AGEVAP- UD2. 122 

Petrópolis (RJ), 12 de novembro de 2021.    123 

Ata aprovada na 83ª Reunião do Diretório Colegiado, realizada no dia 26 de novembro de 2021, por 124 

videoconferência na plataforma Google Meet.   125 
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                               Original Assinada                                                                                     Original Assinada 129 

                          Erika Cortines                                                                 Julieta Laudelina de Paiva 130 

               Presidente do Comitê Piabanha    Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 131 

Lista de Presença:  Membros do Diretório Colegiado: (UFRRJ/ ITR) Erika Cortines, (Werner F. Tecidos) 132 

Julieta Laudelina de Paiva, (Pref. de Sapucaia) Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos, (Transportes Única 133 

Petrópolis) Rafaela dos Santos Facchetti V. Assumpção e (Prefeitura de Teresópolis) Raimundo Antonio 134 

Lopes. Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (APEA) Claudia Karina Wilberg, (Prefeitura de 135 

Petrópolis) Júlia Horta, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (Águas do Imperador) Edilene Moraes 136 

Branco e (ACAMPAR-RJ) Vera de Fátima Martins. Membros do Comitê: (APEDEMA) Markus Budzynkz. 137 

Convidados: Victor Montes Machado (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2), Gabrielle 138 

Silveira dos Reis (AGEVAP/UD2), Felipe Albert (AGEVAP/UD2) e Carolina Cortasio (AGEVAP/UD2). 139 


