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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 28 (vinte e oito) de junho de 2021, às 10h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de seis membros da Câmara Técnica, quatro membros 3 

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

início às 10h10min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico, Claudia 5 

Karina Wilberg de Castro Costa (APEA). 6 

Pauta: 1. Aprovação da Ata da 1ª  e  2ª Reuniões Ordinárias da CT-SB: As atas foram aprovadas pelos 7 

membros. 2. Discussão sobre a elaboração de diagnóstico amplo de saneamento e projetos em 8 

localidades determinadas pelo Comitê Piabanha, conforme encaminhado pelo Diretório Colegiado: 9 

Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) informou que no âmbito do Diretório Colegiado, estão sendo levantadas 10 

a priorização das ações do CBH. E, entre essas ações está a elaboração de diagnóstico amplo de 11 

saneamento e projetos para localidades priorizadas, sendo assim foi encaminhada pela instância que o 12 

assunto seja discutido na CT Saneamento Básico. Entre as localidades prioritárias de interesse de 13 

atuação do Comitê, está a comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança/Areal, como 14 

proposição conjunta inicial. Foi realizado um escopo do processo sendo: (I) Alinhamento político 15 

institucional Comitê e Quilombo, pois o mesmo é legalmente constituído, o que permite firmar uma 16 

cooperação com o comitê; (II) Embasamento para uma justificativa jurídica e técnica  e Aprovação de 17 

Resolução pelo Comitê; (III) Discussão e definição do escopo dos serviços, sendo que, em princípio, são 18 

ações voltadas para saneamento e melhorias de abastecimento e implantação de sistemas 19 

descentralizados para tratamento de esgoto; (IV)Elaboração de TR (diagnóstico, projetos, locação e 20 

instalação das intervenções); (V) Contratação da empresa para realizar o diagnóstico completo da 21 

comunidade e que também elaboraria o projeto de alocação dessas intervenções -  essa empresa sendo 22 

contratada por licitação; (VI) Implementação das ações na localidade e (VII) Evento de inauguração e 23 

instalação de placa de homenagem à ação do Comitê concluindo as ações. Disse que o diagnóstico mais 24 

amplo seria iniciado a partir da priorização da Comunidade remanescente do Quilombo da Boa 25 

Esperança, localizada no município de Areal/RJ, para o desenvolvimento de ações de saneamento e 26 

de recuperação hídrica e ambiental; a partir de uma justificativa técnica, social e com embasamento 27 

jurídico. E, considerando relevante o desenvolvimento e implantação de novos projetos que possam 28 

trazer melhorias à qualidade de vida e à saúde da população local, tanto através de ações que 29 

promovam melhorias no abastecimento de água, garantam esgotamento sanitário adequado, quanto 30 

por meio de iniciativas que contribuam para recuperação e ampliação florestal, proteção de 31 

mananciais, por meio de preservação das APP’-s molhadas, e sustentabilidade no uso do solo. Reiterou, 32 
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ainda, que as propostas deverão ser discutidas e aprovadas pelos responsáveis pela Associação da 33 

Comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança, pela Prefeitura de Areal, pelo Comitê 34 

Piabanha e pela AGEVAP. Também explicou que a contratação seria de uma empresa especializada para 35 

elaboração de diagnósticos, projetos básico/executivos e estudos ambientais para 36 

implantação/ampliação de ações de saneamento e de recuperação hídrica e ambiental.  Ressaltou que 37 

o desenvolvimento deve ser conforme demandas da comunidade local e partir de uma construção 38 

participativa de ações relacionadas a: Incentivo ao reflorestamento e proteção de mananciais; proteção 39 

e recuperação de nascentes, sustentabilidade no uso do solo e, principalmente, ações de saneamento 40 

e qualidade da água, por meio da implantação de projetos demonstrativos e obras para melhorias no 41 

abastecimento de água e promoção de sistemas de esgotamento sanitário. Informou ainda que, a 42 

princípio, quanto aos recursos, caso a ação seja aprovada, os valores específicos constarão em carta do 43 

comitê formalizando a decisão.  Inicialmente, os recursos seriam através da rubrica saneamento, com o 44 

Programa 4 do PAP 2020-2025 (limitados a 5% dos 70% arrecadados do setor de saneamento), uma vez 45 

que temos os 5% que podem ser realocados para saneamento rural e também da rubrica de produção 46 

de, com o Programa 3 do PAP 2020-2025, em projetos e intervenções na localidade, referentes 47 

à recuperação e ampliação florestal, proteção de mananciais e sustentabilidade no uso do solo. Victor 48 

Montes (AGEVAP/UD2) disse que 70% do que é arrecadado com o setor de saneamento deve ser 49 

aplicado em projetos de esgotamento sanitário urbano, porém, existe uma resolução do CERHI que 50 

permite que até 5% do montante seja investido em área rural. Explicou também que foi realizado um 51 

levantamento inicial de R$ 160 mil reais, para atender à contratação da empresa. Rafaela Facchetti 52 

(Trans. Única) comentou que recursos da rubrica de mobilização social podem ser utilizados, citou que 53 

pode -se estabelecer uma parceria com a Fiocruz (Palácio Itaboraí) para atividades técnicas ambientais, 54 

agregando a ação do Comitê. Solicitou que seja avaliado se a localidade está situada em zona rural ou 55 

periurbana. E questionou se o projeto seria uma ação independente das outras áreas prioritárias. Luísa 56 

respondeu que sim, informou que os critérios e diretrizes iniciais para definição de outras áreas 57 

prioritárias serão apresentados na próxima reunião da CT-SB. Rafaela mencionou que o Quilombo da 58 

Tapera/Petrópolis pode ser uma área que o comitê pode atuar, e questionou se a região de 59 

Aparecida/Sapucaia é rural ou urbana. Luísa incluiu como encaminhamento o levantamento de 60 

informações sobre a comunidade citada. Laíze dos Santos (Pref. de Sapucaia) respondeu que a área 61 

central de Aparecida é urbana e é próxima à captação de água da CEDAE. Felippe Vasconcellos (CEDAE) 62 

respondeu que a região possui dois corpos d’água. Luísa apresentou a minuta de resolução que dispõe 63 

sobre o envio ao Comitê Piabanha dos relatórios de qualidade da água pelos usuários de recursos 64 
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hídricos da Região Hidrográfica IV que realizam o monitoramento da água captada e dos efluentes 65 

lançados. Disse ainda que o escopo da minuta pode ser alterado, de acordo com sugestões e/ou 66 

levantamento de novas informações. Rafaela solicitou que seja agendada uma reunião com a Fiocruz 67 

(Palácio Itaboraí). Luísa reiterou que a demanda é do Diretório para a CT-SB, sendo assim a CT avalia e 68 

aprova a minuta de resolução com suas considerações e reencaminha ao Diretório para avaliação e 69 

envio a plenária. Markus Budzynkz (APEDEMA) sugeriu que o assunto seja discutido, em reunião 70 

conjunta com a CT Mananciais. Rafaela reiterou a sugestão de Markus. Victor disse que a minuta será 71 

encaminhada para os membros da CT Mananciais para considerações. 3. Discussão sobre minuta de 72 

resolução que dispõe sobre o envio dos relatórios de qualidade da água ao Comitê Piabanha, pelos 73 

usuários de recursos hídricos da RH-IV que realizam o monitoramento da água captada; Luísa informou 74 

que foi solicitado o encaminhamento de carta às concessionárias e responsáveis pelo abastecimento de 75 

água na RH-IV, solicitando o envio de relatórios de qualidade da água ao CBH e, ainda a elaboração de 76 

uma minuta de resolução para embasar a solicitação.  Disse que foi realizado um levantamento de 77 

informações: (I) No Estado do Rio de Janeiro usuários outorgados possuem obrigatoriedade de informar 78 

ao INEA o volume de água mensal captado; (II) Relatórios de Qualidade da água são obrigatórios para 79 

outorgas de lançamentos – referentes ao PROCON Água; (III) Não foi identificada nas legislações 80 

encontradas, obrigatoriedade das concessionárias em emitirem relatórios sobre água bruta captada, 81 

apenas água tratada-distribuída que são disponibilizados nos sites de cada empresa. E apresentou a 82 

minuta de resolução que dispõe sobre o envio ao Comitê Piabanha dos relatórios de qualidade da água 83 

pelos usuários de recursos hídricos da Região Hidrográfica IV que realizam o monitoramento da água 84 

captada e dos efluentes lançados. Elena Welper (NOVAMOSANTA) perguntou se o levantamento das 85 

legislações contemplou a Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 de maio de 2021 que dispõe sobre os 86 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 87 

de potabilidade. Luísa esclareceu que, para a minuta apresentada, foram levantadas apenas legislações 88 

relacionadas a captação de água bruta, pois segundo entendimento da CT-SB, é de competência do 89 

comitê ter acessibilidade às informações. Disse, que sobre a Portaria citada, um encaminhamento para 90 

análise da mesma foi solicitado e, que um material comparativo inicial foi elaborado, mas que ainda 91 

cabe revisão e aprofundamento antes de ser apresentado à CT. Felippe Vasconcellos (CEDAE) disse que 92 

a Portaria citada é recente, e que relatórios utilizando essa como parâmetros ainda não foram 93 

elaborados, provavelmente, sejam iniciados apenas no segundo semestre de 2021, sendo enviados à 94 

Vigilância Sanitária Municipal e Estadual. Comentou, ainda, que a nova portaria deve promover 95 

mudanças na resolução do CONAMA nº357 sobre a água bruta captada. E, sugeriu que a solicitação dos 96 
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relatórios seja feita junto às concessionárias.  Victor disse que o prazo estabelecido no art.2 da resolução 97 

“até 31 de janeiro com dados relativos ao ano anterior, para encaminhamento dos relatórios”, 98 

apresentados na minuta seguem as diretrizes da DAUR, mas que o comitê pode modificar. Karina 99 

perguntou qual periodicidade das medições das amostras. Felipe respondeu que são realizadas 100 

semestralmente, conforme disposto em legislação. Nelson Reis (OMA-Brasil) disse que o comitê deve 101 

utilizar das obrigatoriedades legais vigentes a fim de obter melhores resultados. Julieta Paiva (Werner 102 

Tecidos) disse que medições semestrais são suficientes, para que o comitê possa se organizar para 103 

analisar os relatórios, com ajuda de técnicos da unidade ou sistemas, criando prioridades de análises e 104 

para obter as informações mais relevantes para o CBH. Luísa esclareceu que o comitê não possui 105 

competência de determinar que os usuários façam medições além das definidas legalmente.  Rafaela 106 

sugeriu a inclusão no art. 2. da resolução do trecho “no mínimo anualmente”.  Victor sugeriu a inclusão 107 

no final do art. 2. da resolução o trecho “Conforme determinado em normas que tratam da 108 

obrigatoriedade de análises semestrais”. Felipe sugeriu que não sejam estabelecidos prazos, visto que 109 

as concessionárias dependem de empresas ou laboratórios de prestação de serviços, logo podendo 110 

haver variação nos prazos dos contratos ou relatórios. E explicou que os relatórios enviados às 111 

vigilâncias sanitárias municipais e estaduais são elaborados pelas empresas contratadas e não pelas 112 

concessionárias. Luísa sugeriu a inclusão no art. 2 do trecho “os usuários que realizam monitoramento 113 

da água bruta e efluentes lançados deverão encaminhar – em atendimento a Portarias vigentes e 114 

PROCON Água. Victor perguntou a Felipe se existe prazo para envio dos relatórios à Vigilância Sanitária. 115 

Felipe disse que existe a periocidade, que os laudos sejam concluídos de 6 em 6 meses e entregues às 116 

concessionárias pelas empresas, e logo encaminhados às vigilâncias. E sugeriu a inclusão na resolução 117 

que, ao encaminhar às vigilâncias estadual e municipal, seja enviada uma cópia dos relatórios ao comitê 118 

de bacia. A minuta de Resolução foi aprovada no âmbito da CT-SB e, será encaminhada ao Plenário para 119 

aprovação. 4. Informes gerais e status dos encaminhamentos da CT-SB: Luísa informou que a planilha 120 

de encaminhamentos está disponível para os membros e, conforme solicitação, ao final de cada reunião 121 

da CT-SB apresentou o status dos encaminhamentos. Sendo os encaminhamentos concluídos: (I) Envio 122 

de carta a aguas do imperador sobre a retirada da taxa de recursos hídricos das contas dos usuários; (II) 123 

Realizar contato com a Fiocruz (Palácio Itaboraí) solicitando informações sobre o andamento das 124 

atividades previstas a serem realizadas;  (III) Agendar Reunião Extraordinária da CT- SB e convidar 125 

representantes das prefeituras (enviar ofício aos Gabinetes dos Prefeitos solicitando a indicação de 126 

representantes para participação) – sendo, essa demanda encaminhada ao Diretório que definiu que 127 

essa reunião será ampla para diferentes públicos a fim de apresentar o Plano de Bacia do Piabanha, em 128 
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agosto, após esse finalizado; (IV) Solicitar aos representantes de serviço de água e esgoto que 129 

compartilhem com o Comitê Piabanha os relatórios de qualidade da água que eles emitem para órgãos 130 

competentes, conforme exigências da legislação; (V) Levar ao Diretório proposta de reunião para 131 

apresentação do Plano de Bacia (Convidar Prefeituras, Câmaras Municipais, Conselhos de Meio 132 

Ambiente etc.); (VI)Enviar e-mail para Márcia pedindo a arrecadação até hoje e o comparativo com os 133 

mesmos meses dos anos anteriores para verificar se houve algum problema com a arrecadação. 134 

Encaminhamentos em andamento: (I) Iniciar a elaboração de um escopo de Termo de Referência para 135 

diagnóstico ambiental a ser contratado para áreas priorizadas pelo Comitê; (II) Solicitar relatórios de 136 

qualidade da água aos demais usuários outorgados; (III) Levantar a legislação pertinente e elaborar 137 

minuta de resolução promovendo o envio de relatório de qualidade da água periodicamente ao Comitê; 138 

(IV) Foi definido o tema para o V seminário se Saneamento: Interface entre enquadramento e 139 

saneamento, e foram definidos os dias 20 e 27/10 para realização do evento; (V) Fazer contato com a 140 

Defesa civil de Petrópolis para agendar reunião a respeito da implantação de réguas linimétricas, sendo 141 

um contato inicial já realizado; (V) Fazer levantamento de contatos das Câmaras Municipais e atualizar 142 

mailing list dos municípios. Rafaela solicitou que o CBH convide Thaynara Soares para participar como 143 

palestrante, no âmbito do Plano de Capacitação do Comitê, apresentando seu estudo sobre as 144 

nascentes do Quilombo da Boa Esperança. Karina solicitou que seja realizada uma consulta à 145 

concessionária Águas do Imperador, para levantar quais são os investimentos em saneamento básico 146 

que estão previstos e sendo realizados no município de Petrópolis e também reforçar o pedido de 147 

atualizações sobre o andamento da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Petrópolis. 148 

Luísa sugeriu que seja solicitada uma apresentação da concessionária em uma reunião da CT-SB sobre 149 

o tema. Karina agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 150 

 Encaminhamentos: 1. Encaminhar aos membros a minuta de Resolução referente à priorização da 151 

comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança para o desenvolvimento de ações de 152 

saneamento e de recuperação hídrica e ambiental, após complementações do Jurídico, e pautar para 153 

aprovação da próxima Reunião da CT-SB, que deverá ser conjunta com a CT Mananciais; 2. Agendar 154 

reunião com a Fiocruz (Palácio Itaboraí) para alinhamento sobre atuação no Quilombo da Boa 155 

Esperança; 3. Realizar estudo comparativo destacando as principais mudanças introduzidas pela nova 156 

Portaria de potabilidade da água; 4. Convidar Thaynara Soares para participar como palestrante, no 157 

âmbito do Plano de Capacitação do Comitê, apresentando seu estudo sobre as nascentes do Quilombo 158 

da Boa Esperança; 5. Agendar reunião extraordinária da CT-SB e convidar representante da Diretoria da 159 

Águas do Imperador para realizar uma apresentação e prestar esclarecimentos, conforme 160 
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Original assinada 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

questionamentos a serem feitos pela CT; 6. Elaborar e enviar nova Carta do Comitê ao Gabinete da 161 

Prefeitura de Petrópolis, reiterando o questionamento sobre o andamento da revisão do Plano Municipal 162 

de Saneamento Básico. 163 

Reunião encerrada às 12 horas e 00 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 164 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 165 

Petrópolis (RJ), 28 de junho de 2021. 166 

Ata aprovada na 4ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 12 de julho de 167 

2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  168 

 169 

 170 
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Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica: (APEA) Claudia Karina Wilberg de Castro Costa, 173 

(ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (CEFET/ RJ) Patrícia de Souza Lima, (CEDAE) Felippe Vasconcellos 174 

Simões, (Transp. Única) Rafaela Facchetti e (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, 175 

(NOVAMOSANTA) Elena Monteiro.   Membros do Comitê Piabanha: (APEDEMA/RJ) Markus Stephan W. 176 

Budzynkz, (NOVAMOSANTA) Elena Monteiro Welper, (Pref. De Sapucaia) Laize Rafaelle Aguiar dos 177 

Santos e (Werner Tecidos) Julieta Paiva.  Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2) e Luísa 178 

Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2). Ausências Justificadas: (Pref. de Paty do Alferes) José Maria Soares 179 

Filho.  180 


