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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO AMPLIADA A CÂMARA 1 

MANANCIAIS  DO COMITÊ PIABANHA, realizada no dia 12 (doze) de julho de 2021, às 10h, de forma não 2 

presencial, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a presença de sete membros da 3 

Câmara Técnica Saneamento Básico, cinco membros da Câmara Técnica Mananciais, um membro do 4 

Comitê Piabanha e quatro convidados (conforme a relação de presença no final da ata), a reunião teve 5 

início às 10h15min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico, Claudia 6 

Karina Wilberg de Castro Costa (APEA). 7 

Pauta: 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária da CT-SB: A ata foi aprovada pelos membros. 2. 8 

Discussão e deliberação sobre a minuta de Resolução referente à priorização da área da comunidade 9 

remanescente do Quilombo da Boa Esperança para o desenvolvimento de ações de saneamento e de 10 

recuperação hídrica e ambiental (análise conjunta com a CT Mananciais): Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) 11 

iniciou a reunião apresentando a pauta, e antes de levantar os demais tópicos a serem abordados ao 12 

longo da reunião, sugeriu a apresentação de um breve histórico para inteirar os membros do CT 13 

Mananciais sobre uma das ações priorizadas pelo Diretório Colegiado, referente ao Quilombo da Boa 14 

Esperança localizado em Areal - RJ. O intuito inicial é desenvolver ações relacionadas ao esgotamento 15 

rural para o desenvolvimento de aspectos do saneamento e de recuperação hídrica e ambiental, e a 16 

partir desse fato, são previstas as seguintes ações: (I) Alinhamento político institucional Comitê – 17 

Quilombo e Comitê - Palácio Itaboraí, destacando a relação entre o Comitê e a Fiocruz, pois segundo 18 

Luísa conversas estão ocorrendo, a fim de que os laços entre ambos possam ser estreitados, visando a 19 

troca de experiências e uma possível parceria pela expertise da organização através da sua atuação no 20 

local; (II) Embasamento para uma justificativa jurídica e técnica e Aprovação de Resolução pelo Comitê, 21 

para que a atuação no local possa ser priorizada, já que não está sendo aberto um edital para que as 22 

ações possam ser desenvolvidas. Entretanto, baseia-se na resolução permitida pelo INEA, com 23 

embasamento jurídico; (III) Discussão e definição do escopo dos serviços, permeado pelas discussões 24 

que vem ocorrendo com a Fiocruz; (IV)Elaboração de TR (diagnóstico, projetos, locação e instalação das 25 

intervenções), com intenção que seja discutido pelas duas instâncias presentes na reunião; (V) 26 

Contratação de uma empresa especializada para a elaboração de diagnósticos, projetos básicos e 27 

executivos, estudos ambientais para implantação/ampliação de ações de esgotamento e de 28 

recuperação hídrica e ambiental; (VI) Implementação das ações na localidade; e (VII) Evento de 29 

inauguração instalação de placa de homenagem à ação do Comitê, caso a situação pandêmica permita, 30 

concluindo as ações. Desta forma, é relevante o desenvolvimento e implantação de novos projetos que 31 

possam trazer melhorias à qualidade de vida e à saúde da população local, tanto através de ações que 32 
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promovam melhorias no abastecimento de água, garantam esgotamento sanitário adequado, quanto 33 

por meio de iniciativas que contribuam para recuperação e ampliação florestal, proteção de mananciais, 34 

por meio de preservação das APPs molhadas, e sustentabilidade no uso do solo. E também, que as 35 

propostas sejam discutidas e aprovadas pelos responsáveis pela Associação da Comunidade 36 

remanescente do Quilombo da Boa Esperança, pela Prefeitura de Areal, pelo Comitê Piabanha e pela 37 

AGEVAP. Luísa Cardoso ressaltou que o escopo ainda está em aberto para não sobrepor o que será 38 

desenvolvido pela Fiocruz. O Palácio Itaboraí (Fiocruz Petrópolis) possui um cronograma aprovado para 39 

atuação na Comunidade, que está aguardando a liberação dos recursos. Sendo assim, o projeto 40 

contempla um diagnóstico amplo e possui diversas linhas de atuação, que contará com parceiros como 41 

a Embrapa, Comitê Piabanha (presente como um dos atores envolvidos), equipe Fiocruz, entre outros. 42 

Devido a sua amplitude, o projeto atuará em diversas frentes como: a) Abastecimento de água, soluções 43 

relacionadas a resíduos; b) Promoção de economia solidária; c) Transição agroecológica; d) Oficinas 44 

comunitárias.  Portanto, no alinhamento inicial realizado com a Fiocruz, a primeira ação priorizada para 45 

a atuação do Comitê seria referente ao esgotamento sanitário, alinhado ao projeto desenvolvido pela 46 

instituição, para que os recursos detidos pelo Comitê possam ser aplicados ao longo de sua atuação. A 47 

contratação a ser realizada pelo CBH deve complementar o projeto macro (foco em esgotamento), 48 

tendo o cuidado de não sobrepor ações. Dessa maneira, a Equipe PIT se colocou à disposição para apoiar 49 

na elaboração do Termo de Referência, devido a sua experiência no desenvolvimento de ações em 50 

comunidades vulneráveis, destacando pontos que necessitam ser levados em consideração como: a) 51 

Participação da comunidade, fortalecendo o pertencimento; b) Soluções baseadas na natureza, 52 

garantindo que a empresa contratada siga essas diretrizes; c) Utilização de tecnologias sociais; d) 53 

Respeito à realidade e à cultura local. A proposta de atuação junto ao Quilombo da Boa Esperança 54 

ocorreria por meio do desenvolvimento, conforme demandas da comunidade local e partir de uma 55 

construção participativa, de ações relacionadas a: a) Incentivo ao reflorestamento e proteção de 56 

mananciais (contaria com a participação da CT Mananciais); b) Proteção e recuperação de nascentes, 57 

sustentabilidade no uso do solo; c) Ações de esgotamento sanitário por meio da implantação de projetos 58 

demonstrativos e obras para desenvolvimento de sistemas esgotamento sanitário. Em um primeiro 59 

momento, o Comitê atuaria no item c citado acima, e após o diagnóstico da Fiocruz ampliaria a sua 60 

atuação sobre os demais itens, pois conta com recursos disponíveis. Claudia Karina Wilberg (APEA) 61 

ressaltou que seria interessante a inclusão da demarcação de faixa para as APP’s no local, para o 62 

conhecimento e respeito dos limites. Rafaela Facchetti (Trans. Única) relatou que também não possui 63 

conhecimento sobre o local, porém, acredita que seja pertinente a demarcação do mesmo e a inclusão 64 
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de itens que retratem a educação ambiental e mobilização, mantendo o cercamento de todas as 65 

nascentes do rio que corta o Quilombo. Destaca também que existem muitas ações a serem realizadas, 66 

e que a atuação do Comitê irá além do esgotamento sanitário. Erika Cortines (UFRRJ/ITR) sugeriu com 67 

relação a APP’s que seja fornecido algum tipo de apoio à execução do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 68 

buscando informações de como o mesmo funciona para uma comunidade Quilombola. Destaca que 69 

seria interessante com o desenvolvimento do projeto, regularizar a situação das propriedades, e assim, 70 

identificar as APP’s que precisam ser restauradas, e depois, focar os investimentos do Programa 3 nas 71 

mesmas. Segundo Margareth Ferreira (EMATER-RIO), a Secretaria Estadual de Agricultura possui 72 

informações discriminadas por microbacias hidrográficas do munícipio de Areal, e com o programa Rio 73 

Rural, que possui como principal intuito a recuperação de áreas degradas e a adequação de APP’s para 74 

o código florestal. Margareth explicou que a partir das comunidades que demonstraram interesse em 75 

participar do mesmo, foi possível realizar um levantamento de campo (na propriedade rural), e assim, 76 

orientar os produtores rurais com relação a adequação, práticas econômicas, etc. De acordo com ela, 77 

seria possível verificar junto à diretoria técnica da EMATER-RIO como estaria o levantamento das 78 

microbacias em Areal, o qual, por ser detalhado pode vir a agregar no trabalho que já está sendo 79 

desenvolvido pela Fiocruz. Luísa Cardoso abordou que a resolução a ser discutida tem como objetivo 80 

autorizar o Comitê e respaldá-lo para que o trabalho na comunidade possa ser desenvolvido e, ressalta 81 

também, que o diálogo entre as partes envolvidas será de extrema importância para o aproveitamento 82 

das informações disponíveis e para não sobrepor nenhum tipo de ação que já está acontecendo. E uma 83 

vez a resolução sendo aprovada, será iniciado o trabalho com os agentes envolvidos, para uma melhor 84 

compreensão das demandas. Victor Montes (AGEVAP/UD2) apresentou que a resolução e os seus 85 

aspectos versam sobre a priorização da Comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança para 86 

o desenvolvimento de ações de saneamento, de recuperação hídrica e ambiental, assim como de 87 

comunicação, mobilização e educação ambiental. Ressaltou que a resolução foi preparada para a última 88 

reunião da CT-SB e foi solicitada a sua apresentação para CT Mananciais (CTM) por conta de algumas 89 

questões que ultrapassam a temática saneamento, com as devidas correções, contribuições e validação 90 

do setor jurídico. Segundo ele, a resolução permite que o Comitê sem a abertura de um edital, realize 91 

ações e projetos em uma determinada localidade com todas as justificativas técnicas e sociais 92 

necessárias. Luísa Cardoso comentou que uma questão a ser pensada, caso seja a intenção do Comitê, 93 

além de prever na resolução os recursos do Programa 4 (Saneamento) e do Programa relacionado à 94 

Produção inserir um artigo prevendo a possibilidade de aplicação de recursos em educação ambiental 95 

e mobilização. Rafaela Facchetti consentiu com a questão abordada e relatou que 96 
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 apesar do aproveitamento das oficinas de educação ambiental já desenvolvidas pelo Fiocruz, será 97 

necessário o investimento de uma maior quantidade de recursos na demarcação de faixas marginais de 98 

proteção. Portanto, segundo ela, é necessário, desde já, que todas as ações desenvolvidas contêm com 99 

as faixas já delimitadas, mostrando o que pode ser feito naquela área. Com a concordância de todos os 100 

presentes foi incluído um artigo na resolução referente à questão abordada pela Luísa Cardoso e,  101 

também, uma modificação no art. 2º, com intuito de ampliar a utilização dos recursos, levantando o 102 

montante do mesmo que está disponível para ser aplicado. Nelson Reis (OMA-BRASIL), realçou a 103 

importância do processo de comunicação, para que os indivíduos possam ter conhecimento sobre as 104 

ações desenvolvidas pelo executor, e sugere que se estenda além da placa mencionada para a 105 

inauguração, gerando maiores informações para a sociedade. Sendo assim, buscar obter registros antes 106 

e depois do projeto, os aspectos que foram positivos e negativos, etc, para a elaboração de plano 107 

voltado para essa comunicação, considerando os recursos que precisam ser investidos. Victor Montes 108 

conduziu as devidas mudanças nos artigos que versam sobre a temática, destacando as ações que 109 

podem ser executadas voltadas para a comunicação. E também, explicou que a alteração realizada 110 

sobre o recurso de saneamento promove a abertura para que outros recursos sejam utilizados e não se 111 

mantenham presos aos 5% estabelecidos. Já no art. 4º, foi incluído o Programa 1 – Ferramentas de 112 

Construção da Gestão Participativa” do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Piabanha (2020-2025), 113 

que fornece recursos para comunicação social, educação ambiental, capacitação, planejamento, 114 

contemplando assim, todas as áreas. Rafaela Facchetti ressaltou a importância de se quantificar os 115 

recursos que ainda estão disponíveis e as modificações a serem realizadas no PAP. Acrescentou 116 

também, a fins de esclarecimentos para os membros presentes da CT Mananciais, que a área do 117 

Quilombo da Boa Esperança possui em torno de 16 nascentes mapeadas, despertando o interesse para 118 

realizar o cercamento das mesmas, além do projeto de esgotamento rural, pois a comunidade ainda 119 

não possui as devidas condições referentes ao saneamento básico, enfatizando as necessidades de 120 

cuidados. Nelson Reis sugeriu que as ações sejam abordadas de maneira mais ampla, verificando as 121 

demais necessidades para as nascentes, além de seus cercamentos, visando a sua recuperação por 122 

completo. Markus Budzynkz (APEDEMA/RJ) relatou que que a FIOCRUZ já tem uma parceria com o 123 

Quilombo da Tapera, inclusive, com um Projeto de Plantas Medicinais que atende ao SUS, gerando 124 

trabalho e renda para a Comunidade e mantendo eles naquele local, portanto, um bom exemplo a ser 125 

seguido. Luísa Cardoso propôs que a representante da Fiocruz responsável pela realização do projeto 126 

seja convidada a participar de uma das reuniões e apresentar as considerações como um todo, para que 127 

seja possível identificar as áreas de interesse para a atuação do Comitê. Foi aprovada a minuta de 128 
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Resolução referente à priorização da área da comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança 129 

para o desenvolvimento de ações de saneamento e de recuperação hídrica e ambiental por todos os 130 

membros presentes para que seja encaminhada ao Plenário. 3. Discussão sobre proposta de 131 

hierarquização para projetos de esgotamento urbano com base no Plano de Bacia: Segundo Luísa 132 

Cardoso, o Diretório vem discutindo ao longo do ano as ações prioritárias e realizando as negociações 133 

com relação às mesmas com a diretoria da AGEVAP. Sendo assim, dentro dessas ações, referentes ao 134 

âmbito do saneamento rural, a priorização aconteceria com a atuação no Quilombo da Boa Esperança, 135 

no qual conforme minuta de Resolução que foi discutida e aprovada. Com relação ao esgotamento 136 

urbano, foi levantada a proposta de hierarquização dos municípios para receberem projetos voltados 137 

para o mesmo com base no Plano de Bacia. Demonstrado de forma mais simplificada, o Plano de Bacia 138 

da RH-IV, aprovado recentemente, apresenta como um dos seus itens a proposição de áreas prioritárias 139 

para investimento em esgotamento sanitário. Os resultados das simulações da qualidade da água 140 

evidenciaram regiões com condições de parâmetros equivalentes à Classe 4, de acordo com a Res. 141 

CONAMA n° 357/2005, considerando a vazões de referência Q7,10, em virtude do reduzido 142 

atendimento do esgotamento sanitário na RH-IV. Os índices de atendimento apontados, bem como as 143 

cargas poluidoras calculadas, indicam uma condição muito desfavorável de tratamento de esgotos na 144 

bacia, como citado de forma detalhada no Plano. - Uma das consequências da piora na qualidade da 145 

água são as elevadas taxas de Coliformes Termotolerantes/E.coli e da DBO somadas ao excesso de 146 

nutrientes (Nitrogênio e Fósforo), as quais impactam negativamente o meio ambiente e a saúde. Desta 147 

forma, é importante associar investimentos na coleta e tratamento de esgotos a situações mais críticas, 148 

visando reduzir os problemas apontados, com eficiência. Sabendo que não há possibilidade de realizar 149 

o esgotamento na bacia como um todo, o intuito é focar nos locais em que a situação está mais crítica 150 

e apresentem um melhor custo-benefício. Nesse estudo realizado no Plano, foram utilizados dois 151 

critérios: Critério 1: Análise de Custo-Benefício - avaliação do montante de recursos a serem investidos 152 

para a universalização, de acordo com o Atlas de Esgotos elaborado pela ANA (2017), com intuito de 153 

identificar em quais munícipios seria necessário alocar menos recursos para tratar mais carga. Com base 154 

em projeções populacionais, dados do IBGE, índices de tratamento dos munícipios, o plano gera uma 155 

estimativa de cargas poluidoras lançadas por munícipios. Além disso, realiza uma ponderação entre 156 

todos os parâmetros, buscando identificar quanto cada carga lançada por munícipio representa na carga 157 

total na RH-IV. De posse das duas variáveis (percentual do investimento no município x percentual de 158 

contribuição de carga lançada do município), foi possível avaliar onde essa relação é mais favorável 159 

(carga/investimento), neste caso, classificada como maior do que 1, e então identificar os municípios 160 
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que apresentariam o melhor custo-benefício caso fosse realizada a universalização do sistema de 161 

esgotamento sanitário. De acordo com o resultado, verifica-se que 03 (três) municípios apresentaram 162 

relação maior do que 1, a saber: Sapucaia, Carmo e Petrópolis. Nota-se que o montante de 163 

investimentos destes municípios é de 31,38% frente ao total de investimentos para tratamento de 164 

esgotos na RH-IV (montante de R$ 567 milhões) e o percentual de carga poluidora atacada é de 34,04%, 165 

sendo necessária avaliação das peculiaridades referentes a cada município. Claudia Karina Wilberg 166 

questionou que, ao se referir a Petrópolis, aborda-se sobre a responsabilidade da concessionária pelo 167 

abastecimento e tratamento de água e esgoto. Desta maneira, questionou se a mesma teria 168 

responsabilidade pela instalação de redes, pois no munícipio identifica-se áreas que necessitam de 169 

investimentos em urbanização, porém, não conta com recursos para realiza-los. Sendo assim, segundo 170 

ela, caso seja possível poderia ocorrer uma parceria com a empresa cessionária, promovendo a 171 

regularização dessas ações por parte do munícipio. Luísa Cardoso respondeu que será necessária a 172 

realização de ajustes e, no caso do munícipio de Petrópolis, é preciso entender junto à concessionária 173 

as particularidades do contrato. Não existe na legislação alguma previsão que impeça a aplicação de 174 

recursos em áreas que possuam concessionárias, entretanto, a política que está sendo trabalhada pelos 175 

comitês, CEIVAP e afluentes, é de priorização dos munícipios que não possuem concessionárias dos 176 

serviços de esgotamento. Mas pode-se somar esforçar junto as concessionárias, por meio da realização 177 

de parcerias, convocando reuniões abordando esses aspectos para discussão. E também ressaltou que 178 

os municípios que se encontram mais ao final da listagem demonstrada, não foram considerados pelo 179 

Plano com relação à investimentos, pois seus valores não foram informados pelo Atlas Esgotos (ANA, 180 

2017). Entretanto, o objetivo é aprovar a hierarquização como um todo, não só considerando os 181 

munícios que apresentem o resultado maior do que 1. Em caso de aprovação, cada munícipio será 182 

oficiado para a indicação das localidades, e assim, será definido um prazo para a sua manifestação de 183 

interesse e, se não houver devolutiva, o mesmo voltará para o final da listagem. Já o Critério 2: Áreas 184 

sujeitas à restrição de uso - identifica os municípios que têm sedes urbanas inseridas nas áreas sujeitas 185 

à restrição de uso, que possuem o balanço hídrico mais crítico ou empreendimento potencialmente 186 

impactante para os recursos hídricos. A situação crítica na RH-IV, do ponto de vista de balanço hídrico 187 

quali-quantitativo, está bem caracterizada pelo conjunto de 03 (três) Áreas Sujeitas à Restrição de Uso, 188 

que serão, no futuro, avaliadas com relação à possível implantação de Unidades Especiais de Gestão 189 

(UEGs) na bacia. Compreende-se, então, que as prioridades de investimentos em esgotamento sanitário 190 

também devam estar associadas a estas áreas críticas mapeadas. São 06 (seis) municípios da RH-IV 191 

sejam prioritários para investimentos em esgotamento sanitário: Teresópolis, Petrópolis, Carmo, Areal, 192 
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São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro. Victor Montes completou que uma hierarquização 193 

fundamentada em uma resolução do Comitê e no Plano de Bacia recém aprovado é fundamental para 194 

que não seja necessário realizar a abertura de editais, evitando problemas com documentações, entre 195 

outros fatores. Portanto, ao longo de discussões com a diretoria, chegou-se à conclusão que seria 196 

interessante estabelecer os devidos critérios através de uma resolução, válida para projetos de 197 

saneamento que venham a ser realizados no futuro. Luísa Cardoso ressaltou que, ao elaborar a 198 

resolução, o objetivo é que o interesse do munícipio não seja desperdiçado, por problemáticas 199 

encontradas ao longo do processo, flexibilizando, dentro das questões legais, as chances de sucesso de 200 

aplicação das ações, evitando possíveis limitações. Erika Cortines destacou que é necessário identificar 201 

se os dados identificados de fato representam a realidade daquele munícipio.  Pensando no montante 202 

de recursos disponíveis, somados aos recursos que podem vir a entrar, e considerando o porte dos 203 

munícipios, é provável que as ações possam se estender a todos que manifestarem o interesse. Claudia 204 

Karina Wilberg questionou se o montante investido para a realização do projeto deverá ser gasto de 205 

acordo com o tempo estabelecido para o PAP. Luísa Cardoso respondeu que o estudo feito para o Plano 206 

trouxe o investimento para a universalização do serviço de esgotamento, com a inclusão de projetos e 207 

obras, ressaltando que as obras, nesse caso, não fazem parte da proposta do Comitê. Sendo assim, os 208 

valores demonstrados foram usados para a realização de estimativas com relação ao custo-benefício, 209 

mas o objetivo não é investir os montantes citados devido à limitação de recursos disponíveis, 210 

atendendo os municípios somente com a elaboração dos projetos. De acordo com os contatos que estão 211 

sendo realizados, Carmo e Sapucaia são munícipios de potencial interesse, que demandam por essas 212 

ações e estabelecem uma relação constante com o Comitê. Nelson Reis ressaltou que o domínio dos 213 

recursos hídricos compete às instâncias Estadual e Federal e a responsabilidade pelos elementos 214 

referentes ao saneamento competem exclusivamente ao governo municipal. Portanto, se torna 215 

fundamental envolver o Ministério Público da região nas ações a serem tomadas e, também, alinhar 216 

com os munícipios para que os mesmos sejam signatários do Plano de bacia, e que a hierarquização de 217 

fato aconteça para que não voltem ao final da listagem e aconteça um retrabalho. Luísa Cardoso relatou 218 

que poderia ser inserida uma etapa que trate sobre a articulação política-institucional do Comitê nesse 219 

momento do saneamento, para que todos os âmbitos do governo e sociedade possam estar cientes 220 

sobre os objetivos do projeto através de um evento, para que haja de uma certa forma o 221 

comprometimento do governo em apoio às ações desenvolvidas pelo Comitê. Nelson Reis destacou a 222 

importância da divulgação dessas ações na imprensa, e cita também que os Comitês exercem papéis 223 

públicos e que consta na Lei da Imprensa, um espaço reservado para as ações públicas. Sendo assim, as 224 
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TV’s, rádios, e também a mídia escrita possuem espaços reservados às atividades públicas. Portanto, 225 

podem ser desenvolvidas matérias que atendem à qualidade dos meios de comunicação citados, e o 226 

governo se veja vinculado a atuar nessas frentes. Foi aprovada a proposta de hierarquização para 227 

projetos de esgotamento urbano com base no Plano de Bacia. 4. Informes gerais e status dos 228 

encaminhamentos da CT-SB: Luísa Cardoso informou que os encaminhamentos referentes à última 229 

reunião estão sendo demonstrados juntos ao seus status. Encaminhamentos concluídos: (I) Encaminhar 230 

aos membros a minuta de Resolução referente à priorização da comunidade remanescente do 231 

Quilombo Boa Esperança para o desenvolvimento de ações de saneamento e recuperação hídrica e 232 

ambiental, após complementações do Jurídico e pauta para a aprovação da próxima Reunião da CT-SB 233 

que deverá ser conjunta com a CT Mananciais; (II) Agendar reunião com a Fiocruz (Palácio Itaboraí) para 234 

alinhamento sobre a atuação no Quilombo da Boa Esperança – alinhamento realizado no dia 235 

08/07/2021; (III) Elaborar e enviar nova Carta do Comitê ao Gabinete da Prefeitura de Petrópolis, 236 

reiterando o questionamento sobre o andamento a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 237 

–  carta enviada no dia 09/07/2021. Para efeitos de contextualização, Luísa Cardoso aborda que 238 

Petrópolis em 2019, organizou uma comissão interna para promover discussões a respeito da 239 

contratação da revisão do Plano, no qual o Comitê obteve participação, e não houve retorno. Por isso, 240 

a solicitação do envio de uma nova carta. Encaminhamentos em andamento: (I) Realizar estudo 241 

comparativo destacando as principais mudanças introduzidas pela nova Portaria de portabilidade de 242 

água – um quadro comparativo está sendo montado e pesquisas a respeito estão sendo realizadas; (II) 243 

Convidar Thaynara Soares para participar como palestrante, no âmbito do Plano de Capacitação do 244 

Comitê, apresentando o seu estudo sobre as nascentes do Quilombo da Boa Esperança – o convite será 245 

realizado. Encaminhamentos não iniciados: Agendar reunião extraordinária da CT-SB e convidar 246 

representante da Diretória da Águas do Imperador para realizar uma apresentação e prestar 247 

esclarecimentos, conforme questionamentos a serem feitos pela CT – verificar com a CT se será 248 

marcada uma reunião essa pauta única. Claudia Karina Wilberg sugeriu, inicialmente, que seja marcada 249 

uma reunião da Câmara Técnica solicitando uma apresentação das ideias e projetos da Águas do 250 

Imperador, e para as demais tratativas, considerando a demanda, uma nova reunião seja marcada. 251 

Nelson Reis sugere que a reunião seja realizada de forma ao vivo e divulgada para que ocorra 252 

participações extras, com intuito de popularizar as reuniões do Comitê. Luísa informou que a planilha 253 

de encaminhamentos está disponível para os membros e, conforme solicitação, ao final de cada reunião 254 

da CT-SB apresentará o status dos encaminhamentos mais recentes, pois existem encaminhamentos 255 

que se mantém de maneira constante, para que a apresentação não se torne extensa. Claudia Karina 256 
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Original assinada 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

Wilberg ressaltou que seria importante a apresentação dos encaminhamentos, mesmo que antigos. 257 

Sugere, também, que os demais municípios sejam questionados com relação ao seu Plano Municipal de 258 

Saneamento Básico (PMSB), verificando o seu andamento. Luísa Cardoso propôs o agendamento de 259 

uma reunião extraordinária para definir as demais questões. Todos os membros presentes da CT-SB 260 

concordam com o agendamento de uma reunião extraordinária para o dia 02/08/2021. Luísa Cardoso 261 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 262 

Encaminhamentos: 1. Foi aprovada a minuta de Resolução referente à priorização da área da 263 

comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança para o desenvolvimento de ações de 264 

saneamento e de recuperação hídrica e ambiental. A minuta será pautada na próxima reunião plenária; 265 

2. Fazer um levantamento da estimativa da parcela dos recursos do Programa 4 que pode ser 266 

investimento em saneamento no Quilombo. 3. Foi aprovada a proposta de hierarquização para projetos 267 

de esgotamento urbano com base no Plano de Bacia. Elaborar minuta de Resolução e apresentar na 268 

próxima Reunião da CT-SB; 4. Elaborar e enviar Carta do Comitê aos municípios da RH-IV solicitando 269 

informações sobre a revisão de seus PMSBs. 270 

Reunião encerrada às 12 horas e 00 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 271 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 272 

Petrópolis (RJ), 12 de julho de 2021. 273 

Ata aprovada na 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 16 274 

de agosto de 2021, via plataforma de videoconferência Google Meet.  275 

 276 

 277 

 278 

 279 

 280 

Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (APEA) Claudia Karina Wilberg de 281 

Castro Costa, (ACAMPAR/RJ) Vera de Fátima Martins, (CEDAE) Felippe Vasconcellos Simões, (Transp. 282 

Única) Rafaela Facchetti, (Águas do Imperador) Edilene Moraes Branco, (Pref. de Petrópolis) Júlia Horta 283 

e (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho. Membros da Câmara Técnica Mananciais: 284 

(APEDEMA/RJ) Markus Stephan W. Budzynkz, (UFRRJ/ITR) Erika Cortines, (Werner Tecidos) Julieta Paiva, 285 

(COPPE/UFRJ) José Paulo Soares de Azevedo, (EMATER) Margareth Ferreira Costa.  Membros do Comitê 286 

Piabanha: (ADEFIMPA) Sebastião Martins de Medeiros Filho. Convidados: Letícia Andrade (UERJ), Victor 287 
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Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Beatriz Motta Gonçalves 288 

(AGEVAP/UD2). Ausências Justificadas: (NOVAMOSANTA) Elena Monteiro Welper, (Pref. de Teresópolis) 289 

Raimundo Antonio Lopes. 290 


