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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMERA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ 1 

PIABANHA, realizada no dia 16 (dezesseis) de agosto de 2021, às 10 horas, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de dez membros da Câmera Técnica, dois membros 3 

do Comitê Piabanha e quatro convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida 4 

pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico, Claudia Karina Wilberg de Castro Costa 5 

(APEA). Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária da CT-SB. A ata foi aprovada 6 

pelos membros. 2. Minuta de resolução que dispõe sobre a hierarquização para projetos de 7 

esgotamento urbano com base no Plano de Bacia. Luisa Cardoso (AGEVAP/UD2) informou que na 4ª 8 

Reunião Ordinária do dia 12 de julho foi apresentado o estudo do plano de bacia, o qual mostra as 9 

áreas prioritárias para investimento em esgotamento sanitário, foi então realizada uma análise de 10 

custo benefício em relação aos municípios que fazem parte da Região Hidrográfica IV. Como a 11 

proposta foi aprovada na reunião anterior, ficou como encaminhamento a elaboração de uma minuta 12 

de resolução para ser apresentada à plenária. Luisa apresentou a minuta de resolução que aprova a 13 

hierarquização de municípios da Região Hidrográfica IV para receberem o projeto de Sistema de 14 

Esgotamento Sanitário. Rafaela Facchetti (Transp. Única) sugeriu acrescentar no art. 4ª, §1º o “Comitê 15 

Piabanha”, junto à AGEVAP, como responsável pelo contato com os municípios através de cartas. 16 

Claudia Karina Wilberg (APEA) perguntou se o contato com os municípios seriam um por vez, 17 

esperando o primeiro responder para só então contatar o próximo. Luisa respondeu que a ideia é 18 

avaliar o recurso por meio de um levantamento prévio, e como foi analisado que existe verba para a 19 

realização do projeto em todos os municípios, o contato seria simultâneo. A contratação seria por 20 

meio da AGEVAP e em lotes dentro dos municípios, otimizando o processo. Nelson Reis (OMA Brasil) 21 

perguntou porque foi pensado em um prazo de 45 dias para as respostas dos municípios. Luisa 22 

respondeu que esta questão está em aberto para os membros avaliarem. Nelson falou que um prazo 23 

mais dilatado de 50 a 60 dias pode ser mais factível para o município se adequar. Luisa esclareceu que 24 

no caso da minuta de resolução não existem exigências de regularização do município, pois a 25 

contratação é realizada com recurso do Comitê, via AGEVAP, que fará a gestão posteriormente. Ela 26 

falou que a documentação que os municípios terão que entregar são simples, como um oficio de 27 

manifestação de interesse, uma declaração informando qual é o órgão responsável pela prestação do 28 

serviço e uma indicação de áreas urbanas para a elaboração do projeto. Nelson falou que vale a pena 29 

incorporar no documento uma contrapartida do município, como a signatária do plano. Luisa 30 

agradeceu a contribuição e continuou a apresentar os artigos da Resolução aos membros e 31 

convidados presentes. Rafaela falou que os municípios dificilmente vão ter como fiscalizar a 32 
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elaboração de projetos, que normalmente os municípios pequenos não têm capacidade técnica para 33 

realizá-lo. Luiza explicou que o município institui um gestor responsável e o Comitê Piabanha também 34 

faz o acompanhamento junto ao gestor, como tem acontecido em Carmo e em Paraíba do Sul. Estes 35 

municípios possuem um grupo de acompanhamento representado por três representantes da 36 

prefeitura, assim, quando chega algum produto, o gestor ou o representante do comitê faz a análise e 37 

o município se manifesta, pedindo correção ou dando o ok, pois é preciso estar de acordo como 38 

mesmo, aprovando o que está sendo elaborado. Rafaela perguntou se os municípios terão 39 

engenheiros para assinar a ART.  Luisa respondeu que acredita que sim, e que até o momento não 40 

tiveram problema com isso, pois só é preciso um funcionário para esta função. Luisa deu o exemplo de 41 

Carmo, que como lá possui uma engenheira na secretaria de obras do município, a mesma 42 

acompanhou o levantamento topográfico, conseguindo um dia para estar junto com a empresa e 43 

assinando a ART. Erika Cortines (UFRRJ-ITR) falou sobre a questão da comprovação da titularidade do 44 

terreno ser prolongada até o momento da finalização do projeto. Ela perguntou se não seria melhor 45 

incorporar esta comprovação para antes do início do projeto. Pois, dessa forma, não se corre o risco 46 

de gastar dinheiro para elaborar o projeto e o município responder que não possui o terreno, sendo 47 

realizado o mesmo somente quando o local já estiver certo. Luisa alterou o §6º para “O município 48 

deverá providenciar, até o início da contratação do projeto, os documentos comprobatórios da 49 

titularidade do(s) terreno(s) indicado(s) para instalação do sistema de tratamento do esgoto.”  Erika 50 

falou que não entendeu o Art 6° sobre não haver o repasse de recursos entre os partícipes. Luisa 51 

explicou que no caso do Programa de Tratamento de Águas Residuárias (PROTRATAR) existia o repasse 52 

de recurso via caixa para o município que fez a contratação. Porém, neste caso, como o recurso do 53 

comitê é utilizado para contratar a empresa, o município não receberá nenhum recurso. Quando é 54 

falado que “cada um deverá custear suas próprias despesas, dentro do que for de sua competência”, é 55 

no caso de a empresa estar no município, e o mesmo quiser fazer uma visita ou um acompanhando do 56 

levantamento, e assim o transporte, por exemplo, seria de custo da própria prefeitura. Rafaela falou 57 

que nos pontos para a hierarquização poderia ser incluído também a participação nas reuniões do 58 

Comitê, além da adesão ao plano de bacia. Erika falou que para isso acontecer teriam que ser refeitos 59 

os critérios para a hierarquização, e que esta não seria a melhor forma de hierarquizar, pois foi levado 60 

em conta o quanto se precisaria investir para a universalização e o quanto de carga é lançada, dessa 61 

forma, teriam outros critérios que seriam mais interessantes. Victor falou que o Comitê tem recursos 62 

para atender todos os municípios, e a hierarquização só está dividida em blocos, para organizar a 63 

ordem em que os municípios serão atendidos. Luisa falou que a hierarquização entraria como uma 64 
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condicionante ou um pré-requisito. Victor acrescentou que seria difícil relacionar a questão de 65 

participação em reunião com a hierarquização do projeto, pois estariam penalizando o território e a 66 

gestão da bacia em função de uma representatividade falha do governo municipal da ocasião. Rafaela 67 

falou que concorda com o termo, e pediu para incluir condicionantes na resolução, na parte da 68 

documentação, onde, ao assinar o acordo de cooperação também seria assinado a adesão ao Plano de 69 

Bacia da Região Hidrográfica do Piabanha, para que pudesse acompanhar o andamento. Rafaela falou 70 

da importância da obrigatoriedade da adesão ao plano para o conhecimento ao fazer o acordo de 71 

cooperação com o Comitê e com a AGEVAP, tendo noção no que ele será incluído. Felipe Vasconcelos 72 

(CEDAE) falou que a resolução está boa e acha importante amarrar a efetivação do contrato da adesão 73 

do município ao plano, para fazer com que o mesmo entenda da sua importância. Luisa mostrou a lista 74 

de hierarquização com cada município e suas porcentagens de carga e de investimento com base no 75 

atlas esgoto e no plano. Ela acrescentou que se todos os membros estiverem de acordo com a minuta 76 

e aprova-la ela será pautada e irá para a reunião da plenária. Felipe perguntou se que quem assinou o 77 

contrato de ceder os serviços para a iniciativa privada do plano de concessão do governo do estado 78 

está fora da hierarquização. Luisa respondeu que o Plano traz todos os hierarquizados e no início 79 

nenhum município será cortado. O que irá acontecer é que todos serão oportunizados, e depois que 80 

entrar em contato com os mesmos, se eles tiverem alguma área urbana fora da concessão, o 81 

município poderá receber e será mantido. Caso não tiver, irá pular para o próximo. Mas no momento, 82 

como Carmo ainda não tem esta perspectiva, nem previsão a curto prazo para isto acontecer, está 83 

apto a receber o investimento. Felipe falou que Carmo e São José do Vale do Rio Preto irão entrar para 84 

a concessão. Luisa agradeceu pela informação e falou que com base nisso irão entrar em contato com 85 

os municípios para que os mesmos formalizem se realmente já estão em processo de adesão. Erika 86 

lembrou que em relação ao município de Três Rios, a parte que está dentro da Região Hidrográfica IV 87 

é uma área mais rural, o que provavelmente não vai entrar no projeto. Luisa falou que depois do 88 

contato com os municípios e do mapeamento, quando tudo estiver formalizado, se muitos municípios 89 

já estiverem em andamento com a concessão é o caso de se rediscutir essa obrigatoriedade, pois 90 

chegará a um momento em que o comitê não terá mais onde investir, não fazendo sentido atuar em 91 

áreas que já possuem o investimento privado. Mas somente depois do contato e do mapeamento é 92 

que ficará mais claro saber como será o andamento do projeto. Rafaela falou que a resolução está boa 93 

e que deve colocar para a aprovação. A discussão se será aplicado o projeto em municípios com a 94 

concessão terá que ser discutida mais para frente, pois a responsabilidade do Comitê seria fazer a 95 

resolução e dar andamento, uma vez aprovada. Luisa sugeriu levar as questões de implementação de 96 
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um documento de adesão ao plano pelos municípios para a reunião do Grupo de Trabalho de Plano de 97 

Bacia e Enquadramento, para que seja estudada a melhor forma de acrescentar a adesão ao plano na 98 

resolução, seja como um documento a parte ou anexo. Luisa finalizou a apresentação, a resolução foi 99 

aprovada e o encaminhamento foi a apresentação da mesma para a deliberação da plenária na 100 

próxima reunião. 3. Informes gerais e status dos encaminhamentos da CT-SB. Luisa falou que dentre 101 

as prioridades de ações do Comitê, as duas que possuem relação direta com a CT Saneamento Básico 102 

são a Resolução aprovada do Quilombo, da parte do saneamento rural e a hierarquização. Está sendo 103 

elaborada também a minuta do termo de referência e o escopo da contratação será focado em 104 

esgotamento sanitário, fazendo um diagnóstico em que a empresa contratada apresentará algumas 105 

alternativas, respeitando diretrizes que serão inseridas no termo. O mesmo também será enviado para 106 

a contribuição da FIOCRUZ. Depois de aprovado será feita a elaboração do projeto de acordo com os 107 

critérios, respeitando a comunidade, tecnologias sociais, culturas locais, entre outras. Será finalizado e 108 

enviado para os membros para as devidas contribuições e na próxima reunião será apresentado para a 109 

aprovação. Erika falou que fez uma consulta sobre o Quilombo à EMATER, pois sabia da existência de 110 

alguns projetos no local, a resposta foi que a comunidade está com um sério problema hídrico 111 

identificado pela mesma, o que foi comunicado para a secretaria de meio ambiente local, onde, após 112 

vários profissionais e entidades visitarem, identificou-se a necessidade de resguardar o local de mais 113 

ou menos 15 nascentes diretas ou indiretas. Chegou-se à conclusão de implantar serviços ambientais 114 

no local, resultando hoje em uma mata de árvores nativas, o responsável por isso foi a organização 115 

responsável pela microbacia do Rio Piabanha que contratou uma empresa especialista no ramo. Este 116 

projeto é antigo, antes da UFRRJ, houve também a instalação de um filtro que até o momento estava 117 

abandonado. A prefeitura quer reativar o projeto junto com a FUNASA e a Universidade, segundo eles 118 

a secretaria de meio ambiente e agricultura tem as informações e registros, atenderam alguns 119 

produtores de bovinocultura e tentaram fazer um Rio Rural mas o programa parou antes. Erika 120 

concluiu que tiveram alguns projetos, mas nenhum teve continuidade, o quilombo foi escolhido por 121 

ser uma localidade importante, mas talvez seja preciso entrar com outras atividades de 122 

empoderamento na parte de educação ambiental e de resgate cultural, pois parece que isto não é 123 

muito forte no local. Rafaela falou que é preciso agendar com a Fiocruz uma reunião com os 124 

responsáveis pela comunidade, para saber o objetivo deles em relação ao que será feito na região.  125 

Luisa falou que irá propor esta reunião para saber quais seriam as demandas e se algo precisará ser 126 

replanejado. Luisa apresentou os status dos encaminhamentos da CT Saneamento Básico. Em relação 127 

ao encaminhamento de convidar Tainara Soares para participar como palestrante no âmbito do Plano 128 
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de Capacitação do Comitê apresentando seu estudo sobre as nascentes do Quilombo da Boa 129 

Esperança será no início de setembro, se tornando uma boa oportunidade de levantar as informações 130 

e conhecer um pouco melhor o local. O encaminhamento sobre a agendar a reunião e convidar a 131 

representante da Diretoria da Águas do Imperador para realizar uma apresentação e prestar 132 

esclarecimentos ainda não foi iniciada, mas a reunião será marcada, Luisa pediu a Karina os 133 

questionamentos e a motivação principal para a realização do mesmo. Os outros encaminhamentos 134 

que estão em andamento são os relacionados à realização de um levantamento da estimativa da 135 

parcela dos recursos do Programa 4, que pode ser investido em saneamento no Quilombo. Luisa falou 136 

que o encaminhamento de aprovação da proposta de hierarquização para projetos de esgotamento 137 

urbano com base no Plano de Bacia e elaboração da minuta de Resolução foi concluído na presente 138 

reunião, e em seguida será apresentada na próxima reunião plenária. Karina agradeceu a participação 139 

de todos. 140 

Encaminhamentos: 1. Foi aprovada a minuta de Resolução que dispõe sobre a aprovação da 141 

hierarquização de municípios da Região Hidrográfica IV para receberem projeto de Sistema de 142 

Esgotamento Sanitário. 2. Agendar reunião com representantes da comunidade Quilombola Boa 143 

Esperança e do Palácio Itaboraí para apresentação das propostas. 144 

Reunião encerrada às 11 horas e 35 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador 145 

de Núcleo da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2.  146 

Petrópolis, 16 de agosto de 2021.     147 

Ata aprovada na 5ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, realizada no dia 14 de outubro de 2021, 148 

via plataforma de videoconferência Google Meet. 149 

 150 

Original assinada 151 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa 152 

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico 153 

  154 

Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica: (APEA) Claudia Karina Wilberg de Castro Costa, 155 

(ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima, (CEDAE) Felippe 156 

Vasconcellos Simões, (Transp. Única) Rafaela Facchetti, (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, 157 

(Prefeitura de Paraíba do Sul) Maria Fernanda Cunha de Andrade, (Prefeitura de Petrópolis) Edmardo 158 

de Oliveira Campbell Júnior, (Águas do Imperador S/A) Edilene Moraes Branco e (NOVAMOSANTA) 159 
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Elena Monteiro Welper. Membros do Comitê Piabanha: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan W. Budzynkz 160 

e (UFRRJ – ITR) Erika Cortines. Convidados: Francisco Pontes de Miranda (PPGMA-UERJ), Victor 161 

Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Nathália Borges Bartoli 162 

Ferreira (AGEVAP/UD2). Sem ausências Justificadas. 163 


