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ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA INSTRUMENTOS DE GESTÃO DO COMITÊ 1 

PIABANHA AMPLIADA A CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO E DIRETÓRIO COLEGIADO, realizada 2 

no dia 8 (oito) de abril de 2022, às 14 horas, via plataforma de videoconferência Google Meet, com a 3 

presença de 7 membros da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, 1 membro do Comitê Piabanha e 4 

3 convidados (conforme a relação de presença no final da ata), conduzida pela Coordenadora da 5 

Câmara Técnica Instrumentos de Gestão Julieta Laudelina de Paiva (Werner Fábrica de Tecidos).  6 

Pauta/ Discussão: 1. Aprovação da ata da 64ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão. A 7 

ata foi aprovada 2. Apresentação do Estatuto sobre a Cobrança – Impacto da cobrança nos setores 8 

usuários (Meta do Contrato de Gestão 01/2010). Raissa Guedes (AGEVAP) realizou uma apresentação 9 

sobre Estatuto sobre a Cobrança – Impacto da cobrança nos setores usuários, que fez parte do 10 

Relatório do Contrato de Gestão do ano anterior. Julieta falou que seria mais justo aumentar o valor 11 

pago pelas indústrias e que deve ser avaliada uma forma de regularização e realização da cobrança de 12 

usuários não cadastrados. David Miller sugeriu que o comitê arque com algumas tecnologias 13 

sustentáveis para os pequenos produtores. Raissa comentou a fala do David Miller e disse ser válido 14 

um trabalho de conscientização sobre as melhores práticas de irrigação e gotejamento e após isso 15 

efetuar o aumento da cobrança. Julieta sugeriu fazer demonstração para o agricultor com modelos de 16 

prática como exemplos. Rafaela Facchetti disse que já igualou os PPUs da agricultura aos demais 17 

setores e sinalizou que o que deve ser demonstrado para o agricultor é que ele irá pagar um valor pela 18 

água que ele está captando. Erika Cortines disse que acredita que podem fazer um modelo de 19 

gotejamento dentro do próprio PRISMA e comentou também sobre a fala do David sobre descontar a 20 

água produzida da água que é gasta. Disse que o mais simples de compensar seria na forma de 21 

pagamentos por serviços ambientais e tentar incentivar via PSA. Rafaela completou dizendo que pode 22 

incentivar que eles coloquem foto célula fotovoltaica para manejo de bombas. Erika falou que o PSA 23 

poderia ser concedido a umas duas ou três propriedades como modelos, a fim de replicar as ações 24 

depois que o PRISMA terminar. Julieta em resposta propôs fazer mais ao final do PRISMA, antes que 25 

acabe a movimentação. Luísa agradeceu a participação da Raissa pela sua apresentação. 3. Atividade 26 

relacionadas ao enquadramento na RH-IV. Luísa informou que foi realizada uma reunião com a 27 

Secretária Municipal de Meio Ambiente de Teresópolis em fevereiro de 2022 e apresentou os pontos 28 

tratados no mapa da UC Parque Natural Montanhas de Teresópolis. David falou que tem dúvida em 29 

relação à necessidade da ação, pois não há ocupação humana nos trechos demonstrados. Julieta 30 

respondeu dizendo que realmente não há, pois o território é muito íngreme e há poucos moradores 31 

nessa região, o que favorece a qualidade da água. 4. Informes a) Processos Seletivo para contratação 32 
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de Especialista em Recursos Hídricos Temporário. Foi realizada apresentação sobre o andamento do 33 

processo para a contratação do profissional de Recursos Hídricos, a classificação e as próximas etapas. 34 

b) Contratação da continuidade do monitoramento de rios na RH-IV. Foi informada que a etapa atual é 35 

o orçamento para verificação de preço praticado pelo mercado, para formação do preço máximo de 36 

referência. c) Contratação de novo site do Comitê Piabanha. Foi informado o andamento do processo 37 

de contratação, sendo destacada a necessidade de cobrar novamente retorno das empresas. d) ACT 38 

com MPRJ – intercâmbio de informações, tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as políticas 39 

nacionais, estaduais e municipais de recursos hídricos e saneamento básico. Erika sugeriu que Luísa 40 

acrescente ao relatório do plano de trabalho um parágrafo com dados referente aos recursos hídricos 41 

em que o comitê irá atuar. Encaminhamentos: 1. Agendar reunião com o INEA sobre a cobrança de 42 

PCHs; 2. Agendar reunião com o diretório para apresentação e esclarecimento sobre o processo 43 

seletivo de contratação temporária de especialista em recursos hídricos - Processo Seletivo Simplificado 44 

Agevap Nº 01/2022. 45 

Reunião encerrada às 16h e 20 min. Ata lavrada por Victor Machado Montes, Coordenador de Núcleo 46 

da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha – AGEVAP/UD2. 47 

Petrópolis, 08 de abril de 2022.   48 

 49 

Ata aprovada na 66ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão, realizada no dia 50 

10 de junho de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet. 51 
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Lista de presença: Julieta Paiva (Werner Tecidos), Erika Cortines (UFRRJ/ITR), Rafaela dos S. Facchetti 56 

V. Assumpção (Transportes Única Petrópolis Ltda.), Vera de Fátima Martins (ACAMPAR), Yurhii 57 

Steinmetz (ACERDAT-RJ), David Miller (Associação de Amigos e Colaboradores do PARNASO) e Claudia 58 

Karina Wilberg de Castro Costa (Associação Petropolitana de Engenheiros e Arquitetos – APEA) 59 

Convidados: Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), Luísa Poyares Cardoso (AGEVAP/UD2) e Tayse 60 

Estevão (AGEVAP/UD2).  61 

Julieta Laudelina de Paiva 

Secretária Executiva do Comitê Piabanha 

Original assinada                                                  


