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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, realizada no 1 

dia 19 (dezenove) de abril de 2021, às 09 horas, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de 7 membros da Câmara Técnica Saneamento Básico, 3 

1 membro do Comitê Piabanha e 3 convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a 4 

reunião teve início às 09 horas, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico 5 

do Comitê Piabanha, Claudia Karina Wilberg de Castro Costa.  6 

Os membros solicitaram oficiar a Águas do Imperador a respeito da retirada da taxa de recursos hídricos 7 

das contas de água. Rafaela solicitou para verificar esse histórico, pois já havia acontecido situação 8 

semelhante e perguntar ao Comitê Rio Dois Rios se foi constatada a mesma situação. Pauta: 1. Definição 9 

de coordenador(a) e subcoordenador(a) da Câmara Técnica Saneamento Básico. Luísa Poyares Cardoso 10 

(AGEVAP/UD2) iniciou perguntando se algum membro presente teria interesse em assumir os cargos. 11 

Diante disso, Claudia Karina Wilberg de Castro Costa (Associação Petropolitana de Engenheiros e 12 

Arquitetos - APEA) manifestou interesse para a coordenação e a Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção 13 

(Transportes Única Petrópolis Ltda.) para a subcoordenação. Dessa forma, ficou definido a 14 

coordenadora e subcoordenadora da CT Saneamento Básico. 2. Aprovação do Calendário de Reuniões 15 

da Câmara Técnica Saneamento Básico. Luísa mencionou que o Regimento Interno e a Resolução da 16 

criação das Câmaras Técnicas falam sobre a realização de 6 (seis) reuniões ordinárias anualmente, sendo 17 

três a cada semestre e a definição do calendário deve ocorrer na 1ª reunião. As instâncias que já 18 

possuem as reuniões com calendário definido são: Plenário, Diretório Colegiado, CT Instrumentos de 19 

Gestão e a CT Mananciais. Então, com base nas outras reuniões, a proposta seria realizar as próximas 20 

reuniões em abril, maio e junho e a partir do 2º semestre, alternar para agosto, outubro e dezembro. A 21 

fim de padronizar, com base na verificação das agendas, a proposta é a realização das reuniões às 22 

quintas-feiras pela manhã. Luísa ressaltou que as datas cabem ajustes, a proposta é apenas para ter 23 

uma previsão.  Cláudia Karina disse que reunião em dezembro, na data 16/12 estaria muito próximo do 24 

Natal e que seria melhor antecipar. Os membros chegaram em um acordo para que as reuniões fossem 25 

realizadas sempre antes das reuniões plenárias. Nelson Rodrigues dos Reis Filho (OMA-BRASIL – Assoc. 26 

Organização da Soc. Civil de Int. Público Mob. Ambiente Brasil) frisou a questão do prazo necessário 27 

para que um assunto entre na pauta da convocatória. Luísa sugeriu, para não ficar muito tempo 28 

alterando as datas, que faria as alterações, seguindo as sugestões, e enviaria nova proposta por e-mail 29 

para aprovação dos membros. 3. Discussão sobre as atividades do GT Saneamento que terão 30 

continuidade na Câmara Técnica Saneamento Básico. Luísa destacou que a função da CT é substituir o 31 

GT Saneamento, com caráter permanente, tendo em vista a relevância do tema. Frisou também que na 32 
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última plenária foi realizada uma apresentação sobre o que foi feito até o momento, no até então GT 33 

Saneamento. Diante disso, a fim de não repetir novamente o que foi falado, seria apresentada a listagem 34 

das atividades do GT Saneamento em 2020 e que terá continuidade, a fim de deixar cientes os membros 35 

que entraram recentemente na CT Saneamento Básico. Dessa forma, as atividades desenvolvidas são: 36 

Discussão sobre proposta de atuação no Quilombo da Boa Esperança, em Areal/RJ, que está incluída na 37 

articulação para parceria com a Fiocruz; Construção e articulação para parceria (ACT) com a Fiocruz; SES 38 

Alternativos (acompanhamento dos trabalhos), onde a empresa iniciará um diagnóstico e assim que 39 

finalizado será apresentado à CT-SB; Protratar IV (Mobilização e apoio aos municípios); Estudo e 40 

discussões sobre o novo marco do saneamento; Estudo e discussões sobre o processo de concessão 41 

regionalizada dos serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do RJ; 42 

Organização e realização do V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha (2o semestre), que já para 43 

a próxima reunião se pretende trazer para discussão, a fim de levar para o Diretório Colegiado uma 44 

proposta de tema e data para realização e Levantamento e consolidação de informações sobre os 45 

municípios da RH-IV (processo contínuo). E conforme a CT-SB for se reunindo novos temas podem ser 46 

inseridos para essa lista de atividades. Rafaela sugeriu verificar com a Fiocruz se eles ainda têm interesse 47 

em dar continuidade ao trabalho no Quilombo da Boa Esperança. Também destacou que uma atividade 48 

não foi elencada na lista de atividades, a questão da discussão do esgotamento sanitário do Caxambu. 49 

Além disso, frisou a elaboração de Termos de Referência de levantamento de campo tanto do Quilombo 50 

da Boa Esperança quanto do Caxambu. No caso do Quilombo da Boa Esperança, a Fiocruz pode fazer a 51 

intermediação para conversa com os moradores para realizar o projeto, porque é preciso fazer um 52 

diagnóstico. Já para Caxambu, pode reunir com a SUPPIB ou Secretaria do Meio Ambiente e em parceria 53 

com a Águas do Imperador. Dessa forma, ficou a sugestão de iniciar a elaboração de um escopo de 54 

Termo de Referência para diagnóstico ambiental a ser contratado para áreas priorizadas pelo Comitê. 55 

Nelson apontou que seria importante colocar o item sobre o PPU, assim como, adicionar para cada 56 

reunião da CT-SB, realizar convite formal a um secretário de Meio Ambiente dos municípios de 57 

abrangência do comitê, a fim de levantar os movimentos dos municípios na linha de saneamento para 58 

que o Comitê possa começar a pensar em ações para auxiliar em tais atividades. Patrícia Ferreira de 59 

Souza Lima (CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológicas Celso Suckow da Fonseca) questionou 60 

se talvez não valeria mais a pena deixar para o projeto de Mananciais do CEIVAP, as ações na região do 61 

Caxambu, tendo em vista que já estão em andamento discussões sobre a área. Rafaela explicou que o 62 

comitê precisa de projetos prontos e diagnósticos e há uma quantidade de recurso financeiro que 63 

precisa ser gasto para alcance das metas de desembolso, então, contratar um diagnóstico dessas áreas, 64 
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facilita para saber o que poderá ser feito em cada região. Erika destacou que no sub-programa de 65 

mananciais o comitê possui recurso que podem ser aportados em mais de uma bacia, o que é 66 

importante, não focar apenas em uma bacia. Também acrescentou que colocaria a região de Santa Rita 67 

que tem o problema sério de água. Então, sugeriu que seria interessante fazer o levantamento de quais 68 

microbacias precisam ter o diagnóstico e realizar um TdR único para uma empresa realizar o diagnóstico. 69 

Também acrescentou que nas reuniões com as prefeituras foi percebido a demanda por projetos de 70 

esgotamento, o que pode ser um Edital ou TdR para elaboração de projetos, e, seria interessante, 71 

colocar esse assunto nas atividades da CT-SB para discutir melhor, pois os municípios, tendo projetos, 72 

conseguirão entrar no Protratar. Cláudia Karina destacou que o se o comitê mapeasse os vales dos 73 

municípios de abrangência da RH-IV, poderia ser realizado um trabalho na linha do saneamento, como 74 

no caso do Vale do Cuiabá que não tem esgotamento sanitário. Rafaela frisou que em 2011, havia um 75 

compromisso da Águas do Imperador de que eles fariam a captação e tratamento de esgoto de toda a 76 

área da bacia do Santo Antônio, porém, ainda não ocorreu o trabalho. Também destacou que a ideia do 77 

Nelson seria muito interessante e talvez fosse o caso de convocar uma reunião extraordinária da CT-SB 78 

com os secretários de Meio Ambiente e com os secretários de Planejamento dos 10 municípios, já que, 79 

geralmente, é a secretária de planejamento que possui os dados de mapeamento e cadastros, por 80 

exemplo. Cláudia Karina ressaltou que em alguns casos é difícil saber qual setor é responsável por essas 81 

ações. Por isso, ficou acordado que seria necessário enviar ofício aos Gabinetes dos Prefeitos solicitando 82 

a indicação de representantes para participação na reunião. Elena Monteiro Welper (NOVAMOSANTA) 83 

mencionou que uma das coisas mais positivas em relação ao contato com as prefeituras e convite aos 84 

eventuais representes é que formaliza uma comunicação que não tem apenas a intenção de expor as 85 

vantagens financeiras para atrair o interesse das prefeituras, mas de formar uma comunicação que 86 

evidencia uma certa responsabilidade desses órgãos nesse diálogo. Erika sugeriu solicitar apresentação 87 

para os Conselhos de Saúde dos municípios, a fim de ganhar mais parceiros para pressionar as 88 

prefeituras em relação ao aos recursos disponíveis que o Comitê tem para investir no âmbito do 89 

saneamento. Elena salientou que o diálogo com a vigilância sanitária também é necessário, assim como, 90 

com a Águas do Imperador e demais concessionárias no sentido de trazer os dados relevantes ao 91 

Comitê. Rafaela ressaltou que o comitê deve solicitar os relatórios de qualidade da água à Águas do 92 

Imperador e pedir o acompanhamento desde o início da concessão para que o comitê possa realizar 93 

uma avaliação geral dos pontos de melhora e os que ainda precisam melhorar. Também destacou que 94 

o Felippe, representante da CEDAE, poderia mencionar se a CEDAE tem esse acompanhamento da 95 

qualidade da água nos municípios da RH-IV em que atua. Felippe Vasconcellos Simões (CEDAE - 96 
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Companhia Estadual de Águas e Esgotos) disse que a CEDAE realiza um relatório para vigilância sanitária 97 

municipal e estadual e de seis em seis meses monitoram em atendimento à CONAMA e portaria, tendo 98 

análise completa de todos os pontos de captação e tratamento. Nelson sugeriu que fosse elaborada 99 

uma resolução do CBH-PIABANHA que disponha sobre o encaminhamento dos relatórios elaborados 100 

pelas concessionárias de água e esgoto, em relação aos dados sobre a qualidade da água, para o Comitê 101 

Piabanha. Além disso, os membros definiram solicitar aos prestadores de serviço de água e esgoto que 102 

compartilhem com o Comitê Piabanha os relatórios de qualidade da água que eles emitem para os 103 

órgãos competentes, conforme exigências da legislação. Rafaela ressaltou que é necessário verificar 104 

quais são os relatórios exigidos pela legislação e periodicidade desses relatórios. Também foi acordado 105 

que o comitê tem interesse em saber sobre a água bruta e não sobre a água já tratada.     106 

4. Informes sobre o PROTRATAR CEIVAP IV e reuniões realizadas com os municípios da RH-IV. Luísa 107 

destacou que a intenção é informar sobre o Programa de Tratamento de Águas Residuais do CEIVAP 108 

que está na edição IV, que tem por intuito o aporte de recursos para obra de esgotamento em área 109 

urbana. Além disso, também foi dado um informe sobre as reuniões realizadas com os municípios da 110 

RH-IV, as quais tem a intenção de mobilizar os representes das prefeituras no comitê. Sobre as reuniões, 111 

a ideia é fazer uma rodada com cada município com foco em apresentar a estrutura do Comitê e da 112 

UD2, assim como, a partir das falas dos representantes de cada município, levantar os dados, 113 

informações e percepções das prefeituras. Já foram realizadas reuniões com 6 (seis) prefeituras, 114 

faltando com os municípios de Areal, Paraíba do Sul, Sumidouro e Teresópolis. Ao final dessa rodada 115 

com as 10 prefeituras, será apresentado o feedback das discussões com os municípios. Erika destacou 116 

que até então, foi percebido que muitas prefeituras ainda não podem concorrer no Protratar, até 117 

porque não possuem o projeto de esgotamento. Ressaltou ainda que as perguntas não são direcionadas 118 

apenas para o saneamento, mas com relação aos recursos hídricos, quais seriam as demandas das 119 

prefeituras. Foram percebidas demandas distintas como: melhorar a educação ambiental e captação de 120 

água de chuva para fim de uso agrícola. Também surgiram demandas de saneamento. Luísa finalizou 121 

com a percepção geral sobre as reuniões. Destacou que as reuniões tiveram dois momentos, sendo o 122 

primeiro de apresentação sobre o comitê em relação a recursos, ações discutidas e o que tem sido 123 

realizado. Já na segunda parte, foram feitas algumas perguntas sobre os munícipios a fim de levantar 124 

informações sobre a percepção do que seria relevante para investimento e um ponto que chamou 125 

atenção, foi a área de Santa Rita, em Sapucaia, com o relato de diversos problemas da região. Com 126 

relação ao saneamento, foram feitos questionamentos mais específicos, como as perspectivas e 127 

planeamento do município para o setor do saneamento a partir do novo marco regulatório. Um outro 128 
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ponto foi sobre a existência ou não de projeto para ser submetido ao Edital. Com base no resultado das 129 

reuniões realizadas, sobre a situação quanto a projetos SES, verificou-se que Petrópolis entra na 130 

situação de ser um município com concessão privada, então, teria que ter uma área fora da concessão 131 

e o Secretário de Meio Ambiente, Edmardo, ficou de verificar com a Águas do Imperador se existe 132 

alguma área urbana que pudesse ter projeto. SJVRP tem um projeto e está sendo verificado outros 133 

requisitos para inscrição. Carmo também possui um projeto, mas estão verificando a questão do CADIN. 134 

Paty do Alferes tem projeto, mas não é da área do Comitê Piabanha e sim do CBH-MPS. Em Três Rios 135 

está sendo verificado, junto ao SAAETRI, mas teria um projeto, também para a área do CBH-MPS. E 136 

Sapucaia não tem projeto, mas tem a demanda de saneamento, pois só há esgotamento na sede e mais 137 

em um distrito. sendo que existem quatro. Então, os municípios que a princípio teriam a possibilidade 138 

de se inscrever seriam: SJVRP, Carmo e Sumidouro. Caso algum desses municípios consiga, será trazido 139 

para o Comitê a questão da contrapartida. Foi frisado que PROTRATAR é um recurso para implantação 140 

ou ampliação de sistemas, então ele é voltado para obra de esgotamento para todos os municípios 141 

localizados na bacia. O recurso total para este ano é de 40 milhões de reais. O acompanhamento é feito 142 

pela Caixa e o município responsável pela licitação. O Edital é voltado para todos os municípios da bacia 143 

onde o serviço seja municipal. No caso da prestação por concessionária, o município pode pleitear para 144 

distritos urbanos fora da concessão. Quanto às exigências de contrapartida, para até 20.000 habitantes 145 

seria 10% do valor da obra, por exemplo. Esta porcentagem vai aumentando com base no número de 146 

habitantes. Nessa parte que o comitê poderia apoiar dentro do recurso de saneamento. Felippe 147 

destacou que Teresópolis tem projeto de esgotamento sanitário amplo, que está em processo 148 

licitatório. Também destacou que os municípios são muito carentes de área técnica. Por isso, 149 

questionou se o Comitê não poderia atuar no município com um projeto elaborado, tendo em vista a 150 

dificuldade técnica dos municípios. Rafaela frisou que seria exatamente isso quanto ao TdR para 151 

contratação de empresa para realizar diagnóstico e possivelmente projeto nas regiões do Caxambu e 152 

Quilombo da Boa Esperança. Salientou que seria necessário listar as microbacias e hierarquizar as 153 

prioridades, mas antes, é preciso conhecer os projetos de concessão. Luísa, explicando o 154 

questionamento do Felippe, sobre a possibilidade de o comitê atuar diretamente, ressaltou que há duas 155 

formas de atuação, sendo: com implantação das obras ou projetos. Porém, para obras o CBH-Piabanha 156 

não teria recurso, por isso recorre-se ao Edital do Protratar e no caso de obras também, o caminho que 157 

o CEIVAP conseguiu viabilizar é por meio da Caixa, onde a licitação é feita pelo próprio município, por 158 

isso há a exigência dessas documentações. Os comitês afluentes pleitearam junto ao Ceivap para que 159 

fossem simplificadas as exigências, mas não foi possível flexibilizar. Já para projetos de esgotamento, a 160 
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AGEVAP, por meio da solicitação do comitê, contrata a empresa e realiza toda a gestão do contrato e 161 

os pagamentos, ou seja, o município não precisa licitar. Dessa forma, o comitê poderia realizar sim os 162 

projetos, porque não teria a dificuldade em relação à regularidade dos municípios. Rafaela destacou 163 

que o comitê deveria investir em diagnóstico e projetos, porque dessa forma, o comitê daria condições 164 

aos municípios buscarem por verbas no Protratar, por exemplo. Ressaltou que o comitê também pode 165 

ajudar na busca por verbas para os municípios. Ainda salientou que a AGEVAP deveria mudar a política 166 

interna e começar a buscar investimentos fora, como o convênio com a Fiocruz, que seria interessante, 167 

porque o comitê buscando projetos em entidades de fomento para fazer a implantação de obra, não 168 

seria complicado. Salientou que é preciso colocar o TdR para fazer o Edital de contratação de diagnóstico 169 

e projeto o quanto antes e que é necessário levantar uma estimativa de quanto custaria por unidade 170 

habitacional ou por área. Após isso, o comitê pode elencar, a princípio, três localidades: Caxambu, 171 

Quilombo da Boa Esperança e Santa Rita. Outra questão que precisa de um TdR o mais rápido possível, 172 

é a continuidade do monitoramento, que para alguns rios é preciso medir as concentrações de 173 

agrotóxicos, além de ter o relatório de análise da Águas do Imperador e CEDAE. Cláudia Karina disse 174 

que, conforme a Luísa havia comentado no início sobre as datas das reuniões, gostaria de retornar ao 175 

assunto para resolver e deixar fechado o calendário de reuniões. Victor Machado Montes 176 

(AGEVAP/UD2) destacou que adequou o calendário e apresentaria aos membros. A proposta seria: 2ª 177 

R. CT-SB dia 10/05, que teria um prazo de um pouco mais de um mês antes da próxima plenária; a 3ª R. 178 

CT-SB dia 30/06, que não seguiria a regra de pelo menos um mês antes da plenária, mas é preciso ter 179 

três reuniões no 1º semestre; a 4ª R. CT-SB 15/07 seguindo a lógica de um mês antes da plenária, assim 180 

como a 5ª R. CT-SB 13/09 e a última 6ª CT-SB 28/11. Nelson apenas solicitou que as reuniões fossem 181 

realizadas pela manhã. Os membros também sugeriram alterar as datas para realizam as reuniões toda 182 

segunda-feira. Diante disso, alterou-se as datas que não haviam sido agendadas às segundas-feiras. Por 183 

fim, o calendário ficou da seguinte forma: 2ª R. CT-SB dia 10/05; 3ª R. CT-SB dia 28/06; 4ª R. CT-SB dia 184 

12/07; 2ª R. CT-SB dia 13/09 e 2ª R. CT-SB dia 29/11. Com isso, os membros aprovaram o calendário de 185 

datas das reuniões da CT Saneamento Básico. Cláudia Karina ressaltou que na CT-SB seria necessário 186 

estudar o PPU. Nelson disse que na antiga Câmara Técnica Institucional o assunto sobre o PPU estava 187 

em pauta e foi verificado que até o momento não se sabe, efetivamente, o custo para o comitê 188 

conseguir viabilizar todas as suas demandas (corpo técnico da delegatária, etc.). Desse modo, é 189 

necessário saber o custo que o comitê tem, para depois fazer o rateio para o PPU. Nelson sugeriu cobrar 190 

ao INEA sobre como se encontra a arrecadação para o FUNDRHI da RH-IV. Luísa destacou que pode 191 

solicitar ao INEA tanto a planilha de cadastros quanto a planilha de cobrança, atualizados. 192 
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Original Assinada 
Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico do Comitê Piabanha 

Encaminhamentos: 1. Enviar Carta do Comitê à Águas do Imperador questionando sobre a retirada da 193 

taxa de recursos hídricos das contas de água 2. Fazer contato com a Fiocruz (Palácio Itaboraí) solicitando 194 

informações sobre o andamento das atividades previstas para serem realizadas no Quilombo da Boa 195 

Esperança. 3. Iniciar a elaboração de um escopo de Termo de Referência para diagnóstico ambiental a 196 

ser contratado para áreas priorizadas pelo Comitê. 4. Agendar Reunião Extraordinária da CT-SB e 197 

convidar representantes das prefeituras (enviar Ofício aos Gabinetes dos Prefeitos solicitando a 198 

indicação de representantes para participação). 5. Solicitar aos prestadores de serviço de água e esgoto 199 

que compartilhem com o Comitê Piabanha os relatórios de qualidade da água que eles emitem para os 200 

órgãos competentes, conforme exigências da legislação. 201 

Reunião encerrada às 12 horas e 15 minutos. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de 202 

Núcleo Interino AGEVAP UD2 - CBH Piabanha. 203 

Petrópolis (RJ), 19 de abril de 2021. 204 

Ata aprovada na 3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 28 de 205 

junho de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  206 

 207 

 208 

 209 

 210 

Lista de Presença: Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (UFRRJ-ITR) Erika Cortines, (CEDAE 211 

- Companhia Estadual de Águas e Esgotos) Felippe Vasconcellos Simões, (Transportes Única Petrópolis 212 

Ltda.) Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção, (Associação Petropolitana de Engenheiros e Arquitetos - 213 

APEA) Claudia Karina Wilberg de Castro Costa, (NOVAMOSANTA) Elena Monteiro Welper, (CEFET/RJ - 214 

Centro Federal de Educação Tecnológicas Celso Suckow da Fonseca) Patrícia Ferreira de Souza Lima e 215 

(OMA-BRASIL – Assoc. Organização da Soc. Civil de Int. Público Mob. Ambiente Brasil) Nelson Rodrigues 216 

dos Reis Filho. Membros do Comitê Piabanha: (Werner Fábrica de Tecidos S.A.) Julieta Laudelina de 217 

Paiva.  Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e 218 

Déborah Cunha Frederico (AGEVAP/UD2).  219 


