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ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIABANHA E 1 

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

17 (dezessete) de agosto de 2021, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 3 

presença de 27 (vinte e sete) membros do Comitê Piabanha e 13 (treze) convidados (conforme a relação 4 

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

Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 82ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha.  A ata foi aprovada 6 

pelo Plenário. 2. Lançamento oficial do SIGA-Piabanha (Sistema Integrado de Gestão das Águas 7 

Piabanha). Erika Cortines (UFRRJ/ITR) apresentou a empresa responsável pelo desenvolvimento do SIGA 8 

e explicou que se trata de um sistema que permitirá a consulta de dados, além da geração de mapas de 9 

forma simples e incorporação de dados envolvendo todos os munícipios que compõem a RH-IV. Victor 10 

Montes (AGEVAP/UD2) informou que no site do Comitê já está disponível o link que direciona ao Portal 11 

SIGA. Marcelo (CODEX/GT4W) se apresentou como representante do consórcio responsável pelo 12 

desenvolvimento do SIGA e explicou que o grande motivador para o projeto foi a necessidade de uma 13 

atualização tecnológica, oferecendo um portal customizado e com mais funcionalidades. Segundo ele, 14 

a característica principal do novo sistema está voltada para descentralização de alguns módulos, 15 

permitindo explorar características específicas do Comitê Piabanha. Os módulos SIGA Web e Balanço 16 

Hídrico já estão finalizados; os módulos Observatório e Publicações estão em homologação; os módulos 17 

Instrumentos de Gestão e Contrato de Gestão já contam com os protótipos desenvolvidos com previsão 18 

de entrega em setembro e os módulos Sala de Situação e PAP Online com previsão de entrega para 19 

novembro. Marco Antônio Oliveira (CODEX/GT4W) apresentou o SIGA Web e explicou algumas opções 20 

disponíveis para navegação no site. Ele ressaltou que o sistema é bem dinâmico e intuitivo. Erika 21 

Cortines parabenizou a equipe pelo produto e desenvolvido e perguntou se ao fazer o download como 22 

ficaria referenciado. Marco Antônio explicou que o usuário consegue ter acesso a mais detalhes sobre 23 

o mapa buscando em uma das camadas ativas do site. Erika Cortines ressaltou que conta com 24 

colaboração de todos para a utilização e divulgação do site para a sociedade. Victor Montes disse que 25 

será encaminhado para todos o link de acesso ao treinamento e ao portal por e-mail e via WhatsApp. 3. 26 

Nota de Esclarecimento sobre as obras nos rios Cuiabá, Carvão e Santo Antônio. Erika Cortines explicou 27 

que a nota de esclarecimento foi publicada no site, enviada aos membros e convidados para que fosse 28 

dada uma posição à sociedade e todos os interessados com relação à obra. Desta forma, ela leu a nota 29 

para todos os membros presentes na reunião e ressaltou que ainda existem questões a serem discutidas 30 

e que o Comitê está aberto a receber as contribuições da sociedade, e também, está acompanhando o 31 

retorno das informações solicitadas. Julieta Paiva (Werner F. Tecidos) relembrou que a obra já está 32 
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definida, mas que o Comitê pode acompanhar as obras dos Parques Fluviais e faixas de demarcações, 33 

como foi citado na nota. Claudia Karina (APEA) ressaltou que a sociedade civil pode intervir de acordo 34 

com a necessidade da comunidade local, buscando entender e participar. Erika Cortines disse que o que 35 

o Comitê pode fazer é acompanhar e cobrar o que será realizado nas áreas degradadas, conversar com 36 

os proprietários das áreas particulares visando a recuperação e focando nas áreas que ainda podem 37 

ocorrer o diálogo com a sociedade civil. Rafaela Facchetti (Trans. Única) sugeriu que fosse realizado 38 

novamente o contato com o INEA, para agendar uma visita à obra e buscar uma posição sobre a 39 

contratação do projeto social. 4. Inscrições das instituições no Processo Eleitoral do CEIVAP. Erika 40 

Cortines informou que o prazo para o processo eleitoral foi prorrogado até o dia 10 de setembro e 41 

reforçou a importância da participação no CEIVAP, pois quanto mais atores do Comitê participando, 42 

mais as informações podem ser difundidas e compartilhadas. Victor Montes demonstrou um quadro 43 

referente ao número de vagas disponíveis e destacou que os Comitês não possuem vagas diretas no 44 

CEIVAP, mas é importante que as instituições que fazem parte do Comitê se inscrevam visando um 45 

fortalecimento da gestão. Markus Budzynkz (APEDEMA-RJ) informou que está fazendo parte da 46 

Comissão Eleitoral do CEIVAP/RJ através da APEDEMA-RJ está como representante da sociedade civil e 47 

ressaltou a importância de outras instituições dos 03 (três) Segmentos se inscreverem para o Processo 48 

Eleitoral que foi prorrogado, pois houve poucas inscrições.  5. Informes Mensais do Comitê Piabanha – 49 

divulgação. Erika Cortines explicou que mensalmente está sendo lançado os informes referentes a todas 50 

as atividades do Comitê para comunicação com a sociedade. No informe, consta um breve resumo do 51 

que foi abordado nas reuniões. Victor Montes complementou que o enfoque dos informes está na 52 

participação nas reuniões, tanto do Comitê quanto de seus membros em outras instâncias. Ele também 53 

destacou o último informe, demonstrando o que está sendo discutido pelo Comitê. A divulgação é feita 54 

por e-mail, via WhatsApp e está disponível no site do Comitê. 6. Resolução que dispõe sobre a 55 

priorização da Comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança, para ações de saneamento 56 

e de recuperação hídrica e ambiental. Erika Cortines explicou que a resolução foi discutida no âmbito 57 

da CT-SB ampliada à CT-Mananciais e foi levada para a aprovação na Plenária. A resolução dispõe sobre 58 

a priorização da Comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança, localizada no município de 59 

Areal/RJ, para o desenvolvimento de ações de saneamento, de recuperação hídrica e ambiental, assim 60 

como de comunicação, mobilização e educação ambiental. Desta forma, ela leu os itens mais 61 

importantes para todos os membros presentes na reunião, e relembrou que já houve a aplicação de 62 

recursos no projeto de PSAs desenvolvido pelo INATUS e agora há a perspectiva de parceria com a 63 

Fiocruz, que para acontecer precisa da aprovação da resolução, no intuito de iniciar o projeto de 64 
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esgotamento sanitário para que no futuro se desdobre em outras ações. A resolução foi aprovada pelos 65 

membros presentes na reunião. 7. Resolução que dispõe sobre a aprovação da hierarquização de 66 

municípios da Região Hidrográfica IV para receberem projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário. 67 

Erika Cortines relatou que a necessidade da resolução surgiu a partir da percepção de que muitos 68 

munícipios não possuem projetos de saneamento, o que os impede de concorrer a editais, como por 69 

exemplo o PROTRATAR. Segundo ela, o programa de saneamento do Comitê conta com o maior 70 

montante de recursos disponíveis com a limitação de que 70% devem ser aplicados em áreas urbanas. 71 

A resolução foi elaborada no âmbito da CT-SB e dispõe sobre a hierarquização de municípios da Região 72 

Hidrográfica IV para receberem projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário. Desta forma, ela leu os 73 

itens mais importantes para todos os membros presentes na reunião, e ressaltou que a proposta foi 74 

basesada no Plano de Bacia. Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) complementou que o montante 75 

demonstrado seria para a universalização, obtido no Atlas Esgoto – ANA. E explicou que os municípios 76 

que se encontram sem valores, não estavam representados no estudo utilizado, e relatou também, que 77 

de acordo com os recursos disponíveis, será possível contemplar os dez munícipios que compõem a RH-78 

IV, sendo a hierarquização apenas para definir a ordem de atendimento. José Maria Soares (Pref. Paty 79 

de Alfares) questionou se o município de Paty de Alfares, por já estar em fase final de apresentação do 80 

projeto executivo para Coqueiros, Rio Pardo e Quilombo, não poderá pleitear o recurso. Rafaela 81 

Facchetti respondeu que é necessário que os municípios que possuem o contrato de concessão assinado 82 

com empresas privadas forneçam as áreas que estão dentro da concessão, se seria a totalidade ou não 83 

desde que esteja dentro da RH-IV para pleitear o recurso. Complementou que em áreas que sejam 84 

prioridades do Comitê, pode ocorrer um acordo com a concessionária para o aporte de recursos, desta 85 

forma, não se pode vedar totalmente as possibilidades. Nélida Marques (Pref. Carmo) explicou que 86 

Carmo realiza a distribuição de água, mas não possui rede de esgoto e concessionária. Segundo ela, o 87 

Estado está realizando uma licitação e dividindo os municípios em blocos para a concessão do 88 

abastecimento de água e esgoto baseado na Lei nº 14.026 (Marco do Saneamento Básico). Em uma 89 

determinada reunião, foi colocado que os municípios que não participarem da concessão deveriam 90 

realizar um estudo de viabilidade financeira para comprovar à ANA que o munícipio seria autossuficiente 91 

financeiramente para implementar em um determinado prazo todo o sistema de saneamento 92 

(abastecimento de água e tratamento de esgoto), estando a análise em andamento. Sendo assim, ela 93 

questionou se as visões com relação às cidades que possuem concessionárias serão revistas. Luís 94 

Eduardo Ramos (ADEFIMPA-RJ) relatou que no Marco do Saneamento consta um artigo que relata se o 95 

município não aceitar a concessão, não receberá mais recursos federais, e também, sugeriu que seja 96 
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realizada uma consulta jurídica a AGEVAP antes da definição da atuação em locais que as 97 

concessionárias atuam. Luísa Cardoso respondeu que já houve a consulta jurídica e não há o 98 

impedimento legal para que o investimento seja realizado. Felippe Vasconcellos (CEDAE) ressaltou que 99 

a partir do novo Marco de Saneamento, dificilmente alguma área ficaria de fora da concessão e os 100 

municípios que já possuíam contratos provavelmente irão ter de se adaptar. Rafaela Facchetti lembrou 101 

que o processo de concessão demora para acontecer e que a resolução deve ser aprovada, e 102 

posteriormente, pode ser discutida de novo. Edilene Branco (Águas do Imperador) disse que a 103 

concessionária atua em áreas de comunidades, porém não atua em áreas classificadas como rurais e de 104 

proteção ambiental. Segundo ela, em locais que se formam comunidades por conta do zoneamento a 105 

concessionária não pode atuar. Luísa Cardoso sugeriu que seja encaminhada uma carta aos municípios 106 

solicitando informações sobre a adesão ao processo de concessão dos serviços de água e esgoto pelo 107 

governo do Estado. A resolução foi aprovada sem alterações pelos membros do Comitê. 8. Informes: a. 108 

Assinatura do novo Termo Aditivo - Contrato de Gestão nº 01/2010. Erika Cortines explicou que estava 109 

ocorrendo o processo de negociação com o INEA para a assinatura de um novo termo aditivo e a 110 

principal alteração foi a adequação do fluxo de repasse de recursos da cobrança pelo uso da água: 111 

repasses automáticos e bimensais. Segundo ela, outras sugestões de alterações foram incorporadas de 112 

acordo com as discussões no Fórum Fluminense. Esta adequação já havia sido realizada na minuta do 113 

XI TA ao CG nº 01/2010 acordada entre as partes no ano passado, em reunião realizada em 114 

27/08/2020, sendo suspensa em função do processo do TCE, mas já foi regularizado. Foi também 115 

ressaltada a importância do Termo Aditivo para mudar a lógica do contrato vigente, para que os 116 

repasses aconteçam de forma periódica sem a necessidade de solicitação prévia, ocasionando um 117 

processo de melhorias e aperfeiçoamento contínuo no modelo de contrato de gestão. Victor Montes 118 

complementou que atualmente para solicitar os recursos é necessário elaborar uma série de 119 

documentos e o processo acaba sendo burocrático, e com a alteração proposta no Termo Aditivo o 120 

processo poderá ser simplificado. b. Questionamento aos municípios sobre atualizações dos PMSBs. 121 

Erika Cortines explicou que foram enviadas cartas a todos os municípios solicitando informações sobre 122 

as atualizações do Plano Municipal de Saneamento Básico. Luísa Cardoso completou que o envio já foi 123 

reiterado e até o momento três municípios já retornaram – Paty de Alfares, Carmo e Sapucaia. c. 124 

Situação - Resolução nivelamento PPU. Erika Cortines informou que está aguardando a aprovação no 125 

CERHI para que possa vigorar a partir do próximo ano. d. Situação - TdRs para atualização do site e 126 

projeto de mobilização. Victor Montes informou que os termos já foram aprovados pelo Diretório 127 

Colegiado e sofreram diversas adequações que estão sendo finalizadas para dar andamento aos 128 
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projetos. e. Situação - Processo Seletivo Simplificado – Técnicos em Recursos Hídricos. Victor Montes 129 

informou que haverá as etapas de análise de currículos e entrevistas, e que a previsão de início é no dia 130 

5 de outubro. Erika Cortines completou que o profissional será direcionado exclusivamente ao 131 

enquadramento, para realizar o levantamento das informações necessárias para a contratação da 132 

empresa que irá realizar o enquadramento dos rios da RH-IV. f. Situação - Avaliação técnica do órgão 133 

gestor da proposta de enquadramento de trechos de corpos hídricos em classes de uso inseridos 134 

em UCs Proteção Integral. Victor Montes informou que foi reiterado ao INEA e está sendo aguardado o 135 

retorno sobre o assunto. g. Próxima palestra do Plano de Capacitação. Victor Montes informou que será 136 

agendada para a primeira semana de setembro, a palestrante e o tema já estão definidos. h. Parceria 137 

com a Câmara Municipal de Petrópolis. Erika Cortines informou que está sendo firmada uma parceria 138 

com a Câmara Municipal de Petrópolis para a despoluição dos rios do município. As tratativas para a 139 

definição do acordo de cooperação técnica já iniciaram e será desenvolvido também um plano de 140 

trabalho em conjunto. Segundo ela, existe a previsão de algumas ações voltadas à educação ambiental, 141 

além da pretensão da demarcação física em alguns pontos estratégicos das faixas de proteção marginais 142 

para orientar a população. Luísa Cardoso informou que as reuniões com as Prefeituras dos municípios 143 

estão acontecendo e posteriormente será desenvolvido um relatório com todas as informações 144 

levantadas.   145 

Encaminhamentos: 1. Encaminhar o link do treinamento do SIGA Piabanha e o endereço para acesso ao 146 

Portal aos membros. 2. Reiterar a solicitação sobre o projeto social e os processos de licenciamento das 147 

obras do INEA nos rios Carvão, Cuiabá e Santo Antônio, assim como solicitar a apresentação sobre as 148 

intervenções em Teresópolis. 3. Publicar a Resolução aprovada que dispõe sobre a priorização da 149 

Comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança, para ações de saneamento e de 150 

recuperação hídrica e ambiental. 4. Publicar a Resolução aprovada que dispõe sobre a aprovação da 151 

hierarquização de municípios da Região Hidrográfica IV para receberem projeto de Sistema de 152 

Esgotamento Sanitário. 5. Encaminhar carta aos municípios solicitando informações sobre a adesão ao 153 

processo de concessão dos serviços de água e esgoto pelo governo do Estado. 154 

Reunião encerrada às 17 horas e 08 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 155 

Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 156 

Petrópolis, 17 de agosto de 2021.    157 

 158 

 Ata aprovada na 84ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 19 de outubro de 2021, 159 
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Original assinada      

Erika Cortines 

Presidente do Comitê Piabanha 

via plataforma de videoconferência Google Meet. 160 
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Lista de presença: Poder Público: ICMBio (Marcus Machado Gomes), Pref. de Petrópolis (Julia Magalhães 167 

Horta), Prefeitura de S. J.V. Rio Preto (Alexandre de Souza Santos), Pref. de Paty de Alferes (José Maria 168 

Soares Filho), Pref. de Três Rios (Carolina da Silva Zanardi), Pref. de Três Rios (Larissa Miranda Ribeiro), 169 

FIPERJ (Lícius de Sá Freire), Pref. de Carmo (Nélida Abreu Marques), Pref. de Teresópolis (Raimundo 170 

Antonio Lopes). Usuários da água: Águas do Imperador (Edilene Branco), CEDAE (Felippe Vasconcellos 171 

Simões), Transportes Única (Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção), COMDEP (Ronaldo 172 

Augusto da Rocha) e Werner Fábrica de Tecidos (Julieta Laudelina de Paiva). Sociedade Civil: APEDEMA-173 

RJ (Markus Stephan W. Budzynkz), ACAMPAR-RJ (Vera de Fátima Martins), ADEFIMPA-RJ (Luís Eduardo 174 

Amorim Ramos), APEA (Claudia Karina Wilberg de Castro), CDDH – Centro de Def. dos Direitos Humanos 175 

Pet. (Daniele Linden), CEFET/RJ (Patrícia Ferreira de Souza Lima), FESO (Raquel Carvalho de Souza), 176 

COPPE/UFRJ (José Paulo Soares de Azevedo), OMA-BRASIL (Nelson Rodrigues dos Reis), UFRRJ-ITR (Erika 177 

Cortines), Projeto Araras (Luciana Bassous Pinheiro), ACERDAT-RJ (Cátia de Almeida Macedo Gonzaga), 178 

UERJ/Petrópolis (Patrícia Regina Chaves Drach). Convidados: Codex/GT4W (Marcelo), Codex/GT4W 179 

(Marco Antônio Oliveira), Codex/GT4W (Rodrigo Azevedo), Conselho M. de Ambiente de Paraíba do Sul 180 

(Walter Martins Câmara Junior), PPGMA UERJ (Francisco Pontes), Partido Verde / Petrópolis (Octavio 181 

Dantas), Convidada (Eliane Fraga Lourenço), Convidada (Camila Berçot), AGEVAP (Monique Soares), 182 

AGEVAP/UD2 (Victor Machado Montes), AGEVAP/UD2 (Luísa Poyares Cardoso), AGEVAP/UD2 (Nathália 183 

Borges Bartoli Ferreira), AGEVAP/UD2 (Gabrielle Silveira dos Reis). Ausências Justificadas: Pref. de 184 

Sapucaia (Laize Rafaelle Aguiar dos Santos), Assoc. Amigos PARNASO (David Michael Miller), FIRJAN - 185 

Região Serrana (Luiz Fernando Gomes Soares), NOVAMOSANTA (Elena Monteiro Welper), Associação 186 

do Vale do Mata Porcos (Carlos Elysio Moreira da Fonseca). 187 

Original assinada 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 


