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ATA DA 80ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E DAS SUB-1 

BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO (COMITÊ PIABANHA), realizada no dia 23 2 

(vinte e três) de fevereiro de 2021, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com 3 

a presença de vinte e nove membros do Comitê Piabanha e quatro convidados (conforme a relação de 4 

presença no final da ata), conduzida pela Presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines (UFRRJ/ITR). 5 

Pauta/Discussão: 1. Aprovação da ata da 79ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha: A ata foi 6 

aprovada pelos membros no Plenário. 2. Ações desenvolvidas pelo Comitê em 2020 e ações 7 

programadas para o ano de 2021: Erika apresentou de forma resumida as ações do CBH em 2020, 8 

destacando o acompanhamento do contrato do monitoramento de rios na RH-IV; o V Encontro de 9 

Pesquisadores; a revisão do Regimento Interno; a atualização do PAP; o IV Seminário de Saneamento – 10 

Drenagem Urbana e Manejo de  Águas Pluviais, a ampliação do monitoramento para os rios afluentes, 11 

com previsão de termino em 2021; o andamento dos projetos de SES Alternativos em Carmo e Paraíba 12 

do Sul; discussões iniciais para parceria no Programa Mananciais do CEIVAP; execução do Plano de 13 

capacitação como comunicação do Piabanha; elaboração do Plano de Bacia; andamento da 14 

elaboração do SIGA Web Piabanha – que  está em fase de conclusão, com mapas informações e 15 

georreferenciamento;  proposta de parceria (Acordo de Cooperação Técnica) com a Fiocruz; além de 16 

todas as atividades administrativas e de secretaria-executiva. Erika apresentou o quantitativo de 17 

reuniões de 2020, totalizando 62 reuniões, sendo: 12 plenárias, 11 do Diretório Colegiado, 6 câmaras 18 

Técnicas, 16 Grupos de Trabalho, 17 outras. E, os status dos encaminhamentos, das 62 reuniões foram 19 

gerados 238 encaminhamentos sendo 218 concluídos, 13 em andamento, nenhum não iniciado e 7 20 

cancelados, resultando em 92% dos encaminhamentos concluídos, 5% em andamento e 3% 21 

cancelados. Por fim, apresentou um comparativo de 2019/2020, demonstrando o aumento de 22 

reuniões de 114% em relação ao ano anterior e consequentemente o aumento do número de 23 

encaminhamentos em 31% em relação ao ano anterior. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) apresentou um 24 

resumo sobre as ações de saneamento em 2020. Destacou os Projetos e Obras SES Alternativos que 25 

está sendo executado nos municípios de Carmo e Paraíba do Sul, em que a empresa está na etapa de 26 

elaboração de diagnósticos e projetos. Paraíba do Sul apresentou a necessidade de revisão do projeto 27 

devido à área escolhida ao termino do processo, as atividades serão retomadas e, será iniciada o 28 

diagnóstico de campo para elaboração das propostas de intervenções. O Plano de Bacia, foi outra 29 

ação, acompanhada pelo GT Plano de Bacia e Enquadramento, que contou com seminários, reuniões 30 

conjuntas etc., para recolhimento de contribuições do Comitê. Acompanhamento do contrato do 31 

monitoramento de rios na RH-IV, com dois contratos sendo o primeiro de monitoramento do rio 32 



 

2 
 

Piabanha já entregue e concluído, e depois o início do segundo monitoramento que é dos rios 33 

afluentes, que continua em 2021 com previsão de término no final do ano. Comentou sobre Seminário 34 

de Saneamento com o tema Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, primeiro evento virtual do 35 

Piabanha, com três encontros, com discussões relevantes, melhorando a mobilização e visibilidade do 36 

comitê. E, ainda sobre o V Encontro de pesquisadores Erika comentou que foi o primeiro evento 37 

realizado em conjunto com o CBH Baía de Guanabara e que tratou de temas de educação ambiental, 38 

pesquisa e extensão. Felipe Nascimento (AGEVAP/UD2) falou sobre a execução do Plano de 39 

Capacitação sendo que as ações serão continuadas em 2021, com seminários e palestras. Sobre o 40 

Plano de Comunicação para 2021 expôs que a prioridade é a renovação do site do Comitê, para 41 

melhorar a usabilidade, sendo já iniciadas as pesquisas de empresas para prestação do serviço. 42 

Informou ainda sobre a melhoria do engajamento nas mídias sociais, principalmente o canal do 43 

YouTube. E destacou a elaboração e divulgação do informe mensal para todos os membros do comitê, 44 

com um resumo das atividades ocorridas mensalmente. José Maria (Pref. de Paty do Alferes) falou 45 

sobre a iniciativa do CEIVAP em Paty do Alferes, sobre o plano de esgotamento sanitário que envolve 46 

três localidades Coqueiros, Rio Pardo e Quilombo que está em fase de projeto. Luísa falou que a ação 47 

em andamento citada por José Maria, não está sendo acompanhada e gerida diretamente pela equipe 48 

da AGEVAP/UD2, mas sim pelas equipes da sede em Resende/RJ por isso, não foi citada na relação. 49 

Julieta Paiva (Werner Tecidos) pontuou que as ações programadas para 2021, estão sendo discutidas 50 

no Diretório Colegiado e, que dentro das possibilidades orçamentárias e necessidades serão 51 

priorizadas podendo ser reavaliadas. Bárbara Pellegrini (AMAVALE) comentou que algumas ações 52 

precisam de maior atenção do Comitê, como o projeto de ações contra incêndios por ela apresentado 53 

que está em andamento, análise das outorgas de água e despejo entre outros. E, propôs que seja 54 

realizada uma reunião de apresentação com as ações que estão sendo executadas na RH-IV. Erika 55 

disse que uma reunião extraordinária para apresentação das ações pode ser agendada. José Maria 56 

disse que o município de Paty do Alferes tem o interesse em desenvolver RPPN’s (Reserva Particular 57 

do Patrimônio Natural) e, ainda que o município está executando ações de revisão de seus planos 58 

diretor, de saneamento básico, coleta seletiva, de reflorestamento e demais planos que podem ter 59 

influência nos recursos hídricos. Erika pontuou que as ações apresentadas estão sendo discutidas no 60 

Diretório. E, que a ideia é realizar uma oficina de planejamento para que demais participantes possam 61 

contribuir com novas discussões. José Maria perguntou sobre o projeto do SAES apresentado pelo 62 

Comitê para Paty de Alferes. Luísa respondeu que foi elaborado e publicado um Edital sobre esse 63 

projeto, mas apenas Carmo e Paraíba do Sul foram habilitados. E, que em 2020 um novo Edital deveria 64 
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ter sido proposto, porém, pela pandemia e a discussão sobre a concessão de serviços de água e 65 

esgoto o processo foi interrompido e, um novo formato elaborado. Erika destacou que é fundamental 66 

o trabalho conjunto com as prefeituras para alinhamento das ações. 3. Apresentação sobre o GT 67 

Saneamento e Composição da CT Saneamento: Erika informou que a CT Saneamento Básico foi criada 68 

na 79ª RO Plenária, logo, seguindo o regimento sua constituição deve ser realizada na Plenária 69 

subsequente a criação. Karina Wilberg (APEA), coordenadora do GT Saneamento disse que o grupo 70 

teve muito trabalho e a transição de GT para CT se apresenta pela pertinência e importância do tema 71 

saneamento no comitê. Luísa apresentou um resumo das atividades do GT Saneamento, com foco nos 72 

resultados de 2020, como: a discussão sobre proposta de atuação no Quilombo da Boa Esperança, em 73 

Areal/RJ; Construção e articulação para parceria (ACT) com a Fiocruz junto ao Palacio Itaboraí para 74 

ações de saneamento na RH IV; SES Alternativos (acompanhamento da seleção dos municípios; 75 

contratação); PROTRATAR III (Apoio ao município de Sumidouro); Estudo e discussões sobre o novo 76 

marco do saneamento; Estudo e discussões sobre o processo de concessão regionalizada dos serviço 77 

de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do RJ; Organização e realização do IV 78 

Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha Levantamento e consolidação de informações e dados 79 

sobre os municípios da RH-IV; Proposta de criação da Câmara Técnica Saneamento Básico e de suas 80 

atribuições e início de discussão para elaboração da proposta do V Seminário de Saneamento do 81 

Comitê Piabanha.  E, o quantitativo de sete reuniões sendo cinco em 2020 e duas em 2021. Destacou 82 

ainda que todos os conteúdos das ações estão disponíveis da pasta compartilhada do GT Saneamento 83 

no Google Drive. Barbara perguntou sobre o objetivo do convênio com a Fiocruz. Rafaela Facchetti 84 

(Transportes Única) respondeu que o convenio com a Fiocruz, tem por objetivo parcerias em projetos 85 

de progressão agroecológica, recuperação de nascentes e tratamento e recolhimento de esgoto 86 

sanitário do quilombo Boa Esperança/Areal que é um projeto antigo do Comitê.  José Maria comentou 87 

que atividades como o uso de águas pluviais, reuso de águas de estações de tratamento, 88 

licenciamento de áreas de loteamento de condomínios residenciais urbanos/rurais, novo marco 89 

regulatório de saneamento devem ser considerados e podem auxiliar no abastecimento público. Citou 90 

ainda que, uma atividade que deve receber atenção devido seu impacto nos recursos hídricos é 91 

necrochorume e demais agentes tóxicos de cemitérios. Rafaela disse que é necessário convocar as 92 

prefeituras e conselhos do ambiente para uma apresentação e aproximação com o comitê, para 93 

identificação de demandas e possibilidades de investimentos e recolhimento de informações. Luísa 94 

informou que a CT deverá ser composta por três membros de cada segmento, podendo ainda ser 95 

contar com a participação de instituições externas ao comitê. Erika iniciou o procedimento de 96 
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composição da CT Saneamento básico e, após discussão e definições pelo Plenário, ficou composta da 97 

seguinte forma: Poder Público:  Pref. Mun. de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. 98 

Mun. de Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), Pref. Mun. de Petrópolis (Edmardo de Oliveira 99 

Campbell Júnior);  Sociedade Civil:  APEA (Claudia Karina Wilberg de Castro Costa), ACAMPAR (Vera de 100 

Fátima Martins) e NOVAMOSANTA (Elena Monteiro Welper); Usuários: CEDAE (Felippe Vasconcellos 101 

Simões), Transp. Única Petrópolis LTDA (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), Águas do 102 

Imperador S.A. (Edilene Moraes Branco); Instituições convidadas (Plenário decidiu ocupar tais vagas 103 

com membros do Comitê): Pref. de Paty do Alferes (José Maria Soares Filho), CEFET/RJ (Patrícia 104 

Ferreira de Souza Lima), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis Filho).  Erika reiterou que a definição 105 

da Coordenação, Subcoordenação e aprovação do calendário de reuniões da CT Saneamento serão 106 

realizadas em sua primeira reunião ordinária a ser agendada. 4. Encerramento das atividades do GT 107 

Educomunicação: Erika explicou que o GT Educomunicação, no formato de Grupo de Trabalho de 108 

acordo com o Regimento interno deve possuir prazos de início e finalização e, que o grupo 109 

compreende que as ações de comunicação e educação ambiental permeiam todas as instâncias do 110 

comitê e são contínuas, sendo assim o formato de GT não se adequa às atividades. Patrícia Lima 111 

(CEFET/RJ) disse que o GT Educomunicação desde sua criação realizou 14 reuniões, mas com baixa 112 

participação dos membros. Pontuou que não se trata de encerramento das atividades, mas sim de 113 

uma proposta de um novo posicionamento em função da integração e fortalecimento das ações de 114 

Educomunicação de forma transversal entre instâncias do comitê. Disse que a mobilização que estava 115 

em andamento, foi interrompida pela pandemia, mas que as atividades serão retomadas. Citou a 116 

dificuldade de recolhimento de informações das necessidades de outras instâncias, mas que mesmo 117 

assim, atividades como o Plano de Capacitação e de Comunicação têm obtido êxito. Mas disse que o 118 

auxílio e comunicação entre as instâncias pode potencializar as ações de Educomunicação. Erika disse 119 

que o objetivo é fortalecer a integração entre as instâncias, a fim de atender as demandas dessas e, 120 

aumentando a visibilidade das ações do comitê. Markus Budzynkz (APEDEMA) sugeriu que seja 121 

realizada uma reestruturação e revitalização das atividades de educação ambiental com base nas 122 

diretrizes do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. José Paulo propôs que sejam convidadas 123 

pessoas externas para trabalhar temas e atividades de interesse do comitê. Julieta Paiva (Werner 124 

Tecidos) comentou que todas as ações das demais instâncias deverão tratar de comunicação e 125 

educação ambiental, e que essas devem ser apresentadas para o público externo do comitê através de 126 

atividades de mobilização e divulgação. Patrícia comentou que ações e fortalecimento entre os 127 

membros do comitê e redes entre parcerias é fundamental para o alcance dos objetivos. E, ainda que 128 
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os planos de comunicação e capacitação continuam mesmo com o término das atividades do GT. 5. 129 

Andamento do monitoramento: Luísa disse que o item foi um encaminhamento do GT Plano e 130 

Enquadramento para apresentação de um panorama das ações. Relembrou que o Comitê tem duas 131 

ações de monitoramento, a primeira contratação (2019/2020) com foco na calha do Piabanha sendo 132 

amostrados 10 pontos com frequência mensal de análise, inicialmente, durante 12 meses e, resultou 133 

em 4 relatórios sendo essa etapa finalizada. A segunda contratação em 2020 tem foco nos rios 134 

afluentes da RH-IV em diversos municípios, sendo amostrados 32 pontos com frequência trimestral, 135 

com previsão de término para o 21 de dezembro 2021. São previstas quatro campanhas: a primeira 136 

campanha foi realizada no início outubro de 2020; a segunda campanha realizada no fim de janeiro de 137 

2021; a terceira campanha prevista para abril de 2021 e a quarta campanha prevista para julho de 138 

2021. Sendo previstas ainda, as entregas de dois relatórios: o primeiro em março/21 e o segundo em 139 

setembro/21. E, por fim, informou que na próxima reunião ordinária, agendada para abril serão 140 

apresentados os resultados da segunda campanha referente ao monitoramento dos afluentes. José 141 

Paulo disse que os resultados serão compilados para serem apresentados. Sugeriu ainda que seja 142 

realizado uma parceria com a CPRM, uma vez que, essa atua com monitoramentos em bacias e calhas 143 

experimentais do Piabanha, e a parceira pode ainda auxiliar na instalação réguas de vazão ou calhas 144 

parshall que ajudem no monitoramento. 6. Informes:  a. Calendário de Reuniões Instâncias Comitê 145 

Piabanha 2021: Erika informou que foi adicionado no site do Comitê um acesso a Agenda do Google, 146 

na qual constam todas as datas das reuniões agendadas, o que permite aos usuários sincronizar suas 147 

agendas pessoais as do Comitê. b. Página Eventos do Comitê: Erika disse que também no site, foi 148 

criado um item na seção da biblioteca digital chamado “Eventos do Comitê”, nesse item serão 149 

dispostos todos os materiais dos eventos sobre recursos hídricos na RH-IV realizados pelo Comitê. c. 150 

Câmara Técnica Mananciais: Erika disse que na CT estão sendo discutidas as etapas de priorização das 151 

áreas do Programa Mananciais do CEIVAP - que tem por objetivo a implantação do PRISMA - Programa 152 

de Investimento em Serviços Ambientais para a Conservação e Recuperação de Mananciais - do rio 153 

Paraíba do Sul. Disse ainda, que a empresa responsável solicitou que o comitê avalie os resultados 154 

obtidos sobre os critérios de priorização e inclua novos critérios de acordo com a necessidade da RH-155 

IV e, por fim, convidou a todos os membros que tenham interesse em participar das reuniões da CT 156 

nos dias 04 e 24 de março para discussões e alinhamentos. José Paulo comentou que a EMATER 157 

deveria ser convidada a participar da CT Mananciais como instituição convidada, porque pode agregar 158 

as discussões. d. Assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Gestão: Erika informou que o INEA 159 

solicitou a elaboração de um novo Termo Aditivo, com base em uma nova resolução que dispõe sobre 160 
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alterações na prestação de contas. Sendo necessária a elaboração e adequação do termo a resolução 161 

vigente e, que o Comitê Piabanha já realizou essas adequações e assinatura do mesmo, mas que os 162 

comitês desejam realizar um novo Termo a fim de contemplar todas as considerações indicadas em 163 

2020. Nelson Reis (OMA-BRASIL) destacou a importância das discussões conjuntas e participativas dos 164 

comitês, órgãos reguladores, AGEVAP e demais instituições de interesse para as melhorias e 165 

andamento das ações do CG.  e. Seminário Plano de Bacia: Luísa informou sobre o seminário do Plano 166 

de Bacia que será realizado no dia 03 de março e, que serão encaminhados e divulgados os 167 

comunicados do evento a todos os membros. f. Concessão de água e esgoto no município de 168 

Teresópolis: Raimundo informou sobre a concessão de água e esgoto no município de Teresópolis, em 169 

que o mesmo não participou do processo realizado pelo Estado e, que o encaminhamento sobre essa 170 

não aderência foi a criação de uma comissão de acompanhamento do processo de licitação, os 171 

documentos referentes ao processo estarão no site da prefeitura, em março será realizada elaborada 172 

uma minuta de Edital e uma consulta pública sobre o tema sendo enviados ao TCE, após o processo 173 

serão avaliados os resultados e iniciados os processos de publicação do Edital e chamamento dos 174 

interessados. Erika agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 175 

Encaminhamentos: 1. Agendar Oficina de Planejamento para receber contribuições dos membros do 176 

CBH na definição de ações propostas para 2021; 2. Incluir na lista de ações em andamento os 177 

projetos/ações que estão sendo realizados pelo CEIVAP na RH-IV; 3. Estender a todos os membros da 178 

plenária o convite para participação na Reunião da CT Mananciais, que será realizada no dia 04/03.  179 

Enviar aos membros os materiais disponibilizados pela empresa Água e Solo, bem como o relatório do 180 

INEA sobre as AIPMs; 4. Foi composta a Câmara Técnica Saneamento Básico. Atualizar no site a 181 

composição; 5. Foi extinto o GT Educomunicação. As atividades serão realizadas de maneira 182 

transversal, junto às Câmaras Técnicas, conforme demanda; 6. Inserir na pauta da próxima reunião 183 

plenária: apresentação da UERJ sobre o trabalho desenvolvido no Vale das Videiras. 184 

Reunião encerrada às 17 horas e 35 minutos. Ata lavrada por Victor Montes, Coordenador de Núcleo 185 

da AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 186 

Petrópolis, 23 de fevereiro de 2021.     187 

Ata aprovada na 81ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 20 de abril de 2021, via 188 

plataforma de videoconferência Google Meet. 189 

 190 

 191 
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Original assinada 

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

 192 

      193 

 194 

Lista de presença: Poder Público: Pref.de Paraíba do Sul (Luís Eduardo Amorim Ramos), Pref. de 195 

Petrópolis (Julia Magalhães Horta),  Pref. de Petrópolis (Edmardo de Oliveira Campbell Júnior),  Pref. 196 

de Sapucaia (Laíze Rafaelle Aguiar dos Santos), Pref. de Sumidouro (Gabriel da Silva Marques), Pref. de 197 

Teresópolis (Raimundo Antonio Lopes), Pref. de Três Rios (Carolina da Silva Zanardi), FIPERJ (Lícius de 198 

Sá Freire) e  ICMBio (Marcus Machado Gomes ).Usuários da água: Águas do Imperador (Neylton 199 

Antonio Maluf Júnior), CEDAE (Felippe Vasconcellos Simões), COMDEP (Ronaldo Augusto da Rocha), 200 

Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção) e Werner Fábrica de Tecidos 201 

(Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: ACAMPAR(Vera de Fátima Martins), ACERDAT-RJ (Cátia de 202 

Almeida), ADEFIMPA (Sebastião Martins), AMAVALE (Barbara Pellegrini), APEA (Claudia Karina Wilberg 203 

de Castro Costa), APEDEMA-RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), Assoc. do Vale do Mata Porcos (Carlos 204 

Elysio Moreira), CDDH-Petrópolis (Carla de Carvalho), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), 205 

COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo), FESO (Raquel Carvalho), NOVAMOSANTA (Elena 206 

Monteiro Welper), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis), Projeto Araras (Luciana Bassous 207 

Pinheiro) e UFRRJ-ITR (Erika Cortines), Convidados: (FONASC.CBH) Jacqueline Guerreiro, 208 

(AGEVAP/UD2) Luísa Poyares Cardoso, (AGEVAP/UD2) Felipe Albert Nascimento, (AGEVAP/UD2) 209 

Beatriz Motta Gonçalves. Ausências Justificadas: Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), 210 

FIRJAN (Luiz Fernando Gomes Soares), FONASC.CBH (Cristina Lydia Bertoche), UERJ/Petrópolis 211 

(Patrícia Regina Chaves Drach), UERJ/Petrópolis (Maria das Graças Ferreira). 212 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 


