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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 18 (dezoito) de maio de 2021, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de sete membros da Câmara Técnica, três membros do 3 

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

início às 14h15min conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico, Claudia Karina 5 

Wilberg de Castro Costa (APEA). 6 

Pauta: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária da CT-SB: Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) apresentou 7 

a pauta e a aprovação da ata foi adiada para a próxima reunião. 2. Apresentação do status dos 8 

encaminhamentos da CT-SB: Luísa apresentou os status de encaminhamentos da 1ª RO da CT- SB. A 9 

solicitação inicial foi do envio de Carta do Comitê à Águas do Imperador, questionando sobre a retirada 10 

da taxa de recursos hídricos das contas de água, essa ação foi executada, porém, nenhum retorno ao 11 

Comitê por parte da concessionária foi recebido.   A segunda demanda foi de realizar contato com a 12 

Fiocruz (Palácio Itaboraí) solicitando informações sobre o andamento das atividades previstas para 13 

serem realizadas no Quilombo da Boa Esperança: o status atual é que a instituição está reajustando o 14 

projeto básico para contratação da FIOTEC, a nova previsão é para julho/21. O acordo de cooperação 15 

técnica, está no sistema eletrônico para assinatura, o cronograma será reajustado e serão inseridos os 16 

dados da AGEVAP, que representa o comitê nesse acordo para assinatura. Iniciar a elaboração de um 17 

escopo de Termo de Referência para diagnóstico ambiental a ser contratado para áreas priorizadas pelo 18 

Comitê, foi enviado um rascunho inicial a coordenadora e subcoordenadora da CT-SB, as próximas 19 

versões serão encaminhadas a todos os membros da CT para sugestões e adequações. E, por fim solicitar 20 

aos prestadores de serviço de água e esgoto que compartilhem com o Comitê Piabanha os relatórios de 21 

qualidade da água que eles emitem para os órgãos competentes, conforme exigências da legislação 22 

sendo solicitados os dados dos últimos dois anos. Rafaela Facchetti (Transp. Única) disse para que sejam 23 

solicitados dados de todos os usuários de água bruta, como, por exemplo, as  PCH’-s. Luísa respondeu 24 

que o escopo da solicitação pode ser ampliado. Nelson Reis (OMA-Brasil) fez uma consideração, sobre 25 

uma demanda não citada, que é o levantamento da legislação que obriga os usuários a fornecerem 26 

dados de monitoramento da qualidade de água e, também a criação de uma resolução com base nessas 27 

informações. Luísa respondeu que a questão de elaborar uma resolução não havia ficado explícita, mas 28 

que seria incluída a solicitação de elaboração da minuta de resolução. Karina Wilberg (APEA) perguntou 29 

se os resultados de qualidade da água são solicitados ao VigiÁgua. Luísa respondeu que não, os dados 30 

solicitados são sobre potabilidade da água, e no caso, o pedido às prestadoras é sobre qualidade de 31 

água bruta captada. Rafaela perguntou a Edilene (Águas do imperador) sobre a carta do Comitê enviada 32 
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a instituição. Edilene Moraes (Águas do Imperador) disse que iria verificar a demanda com o setor 33 

responsável.  Nelson comentou que é importante consultar o INEA sobre o assunto da carta enviada. 34 

Victor comentou que pode ser realizada uma consulta do valor atual de arrecadação até a data da 35 

reunião e um comparativo com os valores arrecadados em anos anteriores. 3. Discussão sobre proposta 36 

de reunião extraordinária da CT-SB a ser realizada com a presença das prefeituras da RH-IV: Luísa 37 

informou que é um encaminhamento da 1ª RO CT-SB, para agendamento de reunião extraordinária com 38 

representantes do Poder Público. Porém, não ficou estabelecido o objetivo dessa reunião, sendo 39 

mobilização, recolhimento de informações de saneamento, envio de formulários ou ainda solicitação 40 

de apresentação desses dados por parte das prefeituras, sendo assim, está sendo retomada a discussão.  41 

Karina perguntou sobre as reuniões do Comitê com as prefeituras que estavam sendo realizadas. Luísa 42 

respondeu que foram realizadas seis reuniões, ainda restando quatro prefeituras a confirmarem datas, 43 

mas que a demanda e reuniões serão retomadas. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) disse que as prefeituras 44 

faltantes não retornaram à solicitação do comitê.  Rafaela sugeriu que sejam realizadas reuniões a fim 45 

de iniciar o processo de integração de enquadramento junto ao poder público.  E  que a participação 46 

constante das prefeituras pode implicar em melhores pontuações em editais do Comitê. Nelson 47 

comentou que é importante que os municípios sejam signatários dos planos de bacia. Rafaela sugeriu 48 

que a primeira reunião seja a apresentação do Plano de Bacia. Erika disse que as reuniões são 49 

importantes e, que informações foram solicitadas, por exemplo, áreas concessionadas e áreas passives 50 

de investimentos do CBH. E, que é interessante a aplicação de um formulário e, também a realização de 51 

um evento para apresentada do Plano, para uma mobilização inicial do segmento.  Victor Montes 52 

(AGEVAP/UD2) disse que foi proposto em reuniões anteriores, que todas as prefeituras sejam 53 

convidadas para reuniões da CT-SB. E que a definição do objetivo das reuniões é importante para 54 

mobilizar de forma correta o segmento, solicitando informações ou apresentações sobre saneamento 55 

nos municípios. Rafaela disse que as prefeituras podem ser convidadas, para reuniões extraordinárias, 56 

em que sejam discutidos temas de interação dessas com o Plano e, comentou que é importante que 57 

essas sejam signatárias do plano. Karina perguntou se todos os municípios possuem plano de bacias. 58 

Rafaela respondeu que não, plano de bacia é de atuação do comitê, e municípios possuem planos 59 

municipais de saneamento.  Luísa comentou que então o objetivo inicial é a divulgação do Plano de 60 

Bacia, para iniciar a mobilização para o Plano de bacias. Rafaela comentou que é fundamental que as 61 

câmaras de vereadores, COMDEMAS, secretárias de saúde e outros entes envolvidos sejam convidados. 62 

Rafaela sugeriu que seja um evento do comitê, a fim de envolver todas as instâncias. Nelson comentou 63 

que, à medida que as prefeituras passem a conhecer o Comitê, maiores tendem a ser suas interações 64 
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com esse. Erika comentou que é importante envolver os Conselhos Municipais de meio ambiente, pois 65 

é uma forma de aproximar mais as prefeituras. Victor comentou que será alinhado junto ao Diretório e 66 

GT Plano de Bacia e Enquadramento, a solicitação de uma reunião extraordinária do CBH para 67 

apresentação do plano de bacia, envolvendo as instituições e órgãos citados. 4. Início das discussões 68 

para proposição de temas para o V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha: Luísa disse que o 69 

objetivo é uma discussão inicial para a proposição de temas para o V Seminário, que será realizado 70 

novamente de forma virtual.  Rafaela sugeriu que seja realizada uma interface entre os temas de 71 

saneamento e enquadramento, alinhados aos Planos de saneamento Nacional, Estadual e do Comitê. 72 

Erika concordou com a sugestão, pois esse tema dispõe de diferentes discussões. Comentou que o 73 

Encontro de pesquisadores do PARNASO está agendado para novembro e dezembro, para que não 74 

tenha conflito nas programações. Victor comentou que, no seminário realizado no ano passado, foi 75 

analisado que a primeira semana de evento teve maior participação e que essa se reduziu nos outros 76 

dois dias. E, sugeriu apenas dois dias de evento em semanas consecutivas. Rafaela sugeriu que o formato 77 

pode ser um ou dois palestrantes com 15 min de exposição para cada e 30 min de debate. Victor sugeriu 78 

as datas de 20 e 27 de outubro. Os membros presentes concordaram. Luísa disse que serão iniciadas 79 

pesquisas sobre temas e palestrantes, e solicitou que os membros indiquem sugestões.  5. Informes: a. 80 

Visita ao Vale do Cuiabá: Karina disse que algumas instituições e profissionais apresentaram relatórios 81 

favoráveis e desfavoráveis ao projeto, e perguntou se o comitê realizará algum parecer. Erika disse que 82 

foi sugerido o agendamento de uma reunião extraordinária plenária para apresentação do INEA, 83 

referente às obras no Vale do Cuiabá, em resposta às solicitações de posicionamento do Comitê 84 

recebidas por e-mail. E, ainda foram convidadas a participarem da visita as instituições que solicitaram 85 

posicionamento do Comitê, cabendo questionar a esses se há necessidade ainda de uma reunião ou 86 

apenas posicionamento formal. Rafaela disse que existe um dano ambiental na região, mas que as obras 87 

visam a segurança dos moradores em casos de novos eventos de chuva. E que o projeto segue regras 88 

visando áreas de proteção, áreas de bacias de retenção, áreas de desapropriação etc. Salientou que é 89 

importante a recomposição da margem de plantio de mata ciliar nativa e a possibilidade de 90 

demarcações.  Karina comentou que as outras intenções do projeto são de demarcar e recuperar  APP’s, 91 

criar marcos físicos, realizar o pagamento de indenizações e remover ocupações em áreas demarcadas. 92 

E, comentou ainda que é importante ter ações de Educação ambiental na localidade. Rafaela disse que 93 

o importante é salientar que as obras não objetivam canalização e retificação do rio, mas sim a 94 

continuidade das obras de recomposição das calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão, que 95 

sofreram com a tragédia de 2011. Karina agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 96 
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Original assinada 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

Encaminhamentos: 1. Solicitar relatórios de qualidade da água aos demais usuários outorgados; 2. 97 

Levantar a legislação pertinente e elaborar minuta de resolução prevendo o envio de relatório de 98 

qualidade da água periodicamente ao Comitê; 3. Levar ao Diretório proposta de reunião para 99 

apresentação do Plano de Bacia (convidar Prefeituras, Câmaras Municipais, Conselhos de Meio 100 

Ambiente, etc.); 4. Foi definido o tema para o V Seminário de Saneamento: Interface entre 101 

enquadramento e saneamento, e foram definidos os dias 20 e 27/10 para realização do evento; 5. Enviar 102 

e-mail para Márcia pedindo a arrecadação até hoje e o comparativo com os mesmos meses dos anos 103 

anteriores para verificar se houve algum problema com a arrecadação; 6. Fazer contato com a Defesa 104 

Civil de Petrópolis para agendar reunião a respeito da implantação de réguas linimétricas; 7. Fazer 105 

levantamento de contatos das Câmaras Municipais e atualizar mailing dos municípios. 106 

Reunião encerrada às 15 horas e 55 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 107 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 108 

Petrópolis (RJ), 18 de maio de 2021. 109 

Ata aprovada na 3 ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 28 de 110 

junho de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  111 
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Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica: (APEA) Claudia Karina Wilberg de Castro Costa, (Águas 116 

do Imperador) Edilene Moraes Branco, (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (CEDAE) Felippe 117 

Vasconcellos Simões, (Transp. Única) Rafaela Facchetti e (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho.  118 

Membros do Comitê Piabanha: (ACERDAT/RJ) Cátia de Almeida, (APEDEMA/RJ) Markus Stephan W. 119 

Budzynkz, (ADEFIMPA/RJ) Sebastião Martins de Medeiros Filho e (UFRRJ/ITR) Erika Cortines. 120 

Convidados: Francisco Pontes de Miranda Ferreira (PPGMA/UERJ), Victor Machado Montes 121 

(AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Déborah Cunha Frederico (AGEVAP/UD2). 122 

Ausências Justificadas: (CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima. 123 


