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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 21 (vinte e um) de janeiro de 2022, às 9:30h, de forma não presencial, via plataforma 2 

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

Básico, um membro do Comitê Piabanha e três convidados (conforme a relação de presença no final da 4 

ata), a reunião teve início às 14h e 10min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica 5 

Saneamento Básico, Claudia Karina Wilberg de Castro Costa (APEA). 6 

Pauta: 1. Aprovação da Ata da 6 ª Reunião Ordinária da CT-SB. A ata foi aprovada pelos membros. 2. 7 

Discussão sobre intervenções do INEA nos rios Cuiabá, Santo Antônio, Carvão e Piabanha. Victor 8 

Montes (AGEVAP/UD2) fez uma breve contextualização sobre o item. Ele explicou que as intervenções 9 

nos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado do Ambiente 10 

e Sustentabilidade (SEAS) e pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), no âmbito do Termo de 11 

Compromisso TC 0367.941.38/2011 – “PAC – Drenagem Urbana e Controle da Erosão Marítima e 12 

Fluvial – Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão/Petrópolis”. O Comitê chegou a solicitar esse Termo de 13 

Compromisso, porém, não obteve retorno. Foram enviadas as Cartas CBH-Piabanha nº 021 e nº 14 

022/2021 ao INEA, no dia 17 de março de 2021, solicitando informações atualizadas, a partir de 15 

demanda da sociedade e discussões internas do Comitê Piabanha, sobre os projetos e obras de 16 

intervenções nos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão, em Petrópolis – RJ e apresentação sobre o 17 

projeto do Parque Fluvial Skate Park, nas margens do Rio Santo Antônio, em Itaipava, Petrópolis -RJ. O 18 

INEA realizou uma apresentação na 23ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado, no dia 19 

20/04/2021, e logo em seguida, foi disponibilizado o acesso aos projetos. Além disso, foi realizada uma 20 

reunião junto à comunidade local para apresentar a programação das obras no Rio Cuiabá, que a 21 

convite do INEA, contou com a participação de alguns membros do Comitê. Posteriormente, no dia 22 

15/06/2021 o INEA realizou uma apresentação na 82ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha, com 23 

convite estendido aos diversos atores locais. O Comitê solicitou acesso ao processo de licenciamento 24 

completo e de informações sobre o andamento da contratação da etapa social dos empreendimentos, 25 

que ainda serão disponibilizados pelos órgãos responsáveis, mas também não obteve retorno. Após 26 

ser questionado pela sociedade, o Comitê elaborou uma Nota de Esclarecimento divulgada a todos e 27 

apresentada na 83ª Reunião Ordinária, no dia 17 de agosto de 2021, e também se mostrou aberto a 28 

receber informações, críticas e sugestões com relação ao projeto. Foi também, reiterada a solicitação 29 

sobre o projeto social e os processos de licenciamento das obras do INEA nos rios Carvão, Cuiabá e 30 

Santo Antônio, assim como também foi solicitada a apresentação sobre as intervenções em 31 

Teresópolis. Foi informado que houve um problema com a licitação para a execução do trabalho social 32 
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de Petrópolis e por isso ainda não temos vencedora. Assim que o processo licitatório for concluído, 33 

antes de se iniciar qualquer atuação no território o projeto será apresentado. Ele também destacou, 34 

que oficialmente nos meios de comunicação do Comitê essas são as informações e que as solicitações 35 

foram realizadas e reiteradas. Rafaela Facchetti (Transporte Única) destacou que é preciso avaliar a 36 

calha dos rios após o período de chuvas devido as ações realizadas ao longo das obras. E caso as 37 

discussões se perpetuem, sugeriu a contratação de um profissional isento que realize uma avaliação 38 

do projeto. Segundo ela, é necessário que o Comitê realizasse uma visita técnica para fazer essa 39 

avaliação, e assim, vir a questionar os responsáveis pelas obras. Edilene Branco (Águas do Imperador) 40 

complementou que as obras do Rio Santo Antônio estão depositando bastante matérias nos rios que 41 

acabam chegando na Estação de Tratamento de Água, sendo necessário até interromper o tratamento 42 

algumas vezes desde do início das obras. Rafaela Facchetti perguntou se a Águas do Imperador pode 43 

elaborar um boletim que relate como essa questão vem interferindo na ETA. Edilene Branco 44 

respondeu que já foram encaminhados alguns ofícios ao INEA sobre essa questão. Erika Cortines 45 

(UFRRJ – ITR) solicitou que esses documentos sejam encaminhados ao Comitê através de um boletim 46 

ou nota técnica, para compor o relatório que poderá ser elaborado após a visita.  Claudia Karina 47 

(APEA) sugeriu que sejam feitas imagens de cima para se possa realizar uma análise crítica da obra, 48 

mas que a visita em campo também pode ser útil para levantar essas informações. Nelson Reis (OMA-49 

BRASIL) perguntou qual a posição da secretária de Meio Ambiente de Petrópolis com relação a obra. 50 

Claudia Karina respondeu que geralmente obras realizadas pelo Estado ou pela União não são 51 

questionadas pelo município. Nelson Reis ressaltou que é preciso identificar qual órgão possui poder 52 

para questionar as ações do projeto, e mediante a isso, solicitar a inclusão do mesmo no processo. 53 

Rafaela Facchetti sugeriu que seja encaminhado um oficio ao INEA, ao Ministério Público e a 54 

Secretaria de Meio Ambiente do município, solicitando que as instituições acompanhem o Comitê na 55 

visita técnica no local. Erika Cortines sugeriu que seja feita uma visita por parte do Comitê em um 56 

primeiro momento, e posteriormente, envolver os órgãos citados. Nelson Reis sugeriu que a ouvidoria 57 

externa da Defensoria Pública do Estado seja envolvida no Comitê, através do convite para a próxima 58 

reunião Plenário. Ficou definida que a visita do Comitê será realizada no dia 26 de janeiro.  3. Minuta 59 

de resolução prevendo o envio de relatório de qualidade da água periodicamente ao Comitê. Victor 60 

Montes explicou que essa foi solicitado na reunião anterior o regaste da minuta de resolução 61 

prevendo o envio de relatório de qualidade da água periodicamente ao Comitê. A minuta de resolução 62 

dispõe sobre o envio ao Comitê Piabanha dos relatórios de qualidade da água pelos usuários de 63 

recursos hídricos da Região Hidrográfica IV que realizam o monitoramento da água captada e dos 64 



 

3 
 

efluentes lançados. Foi sugerido que o Comitê solicitasse os dados do Procon Água, mas ainda não 65 

houve retorno. Rafaela Facchetti perguntou se é necessária uma resolução para solicitar essas 66 

informações.  Nelson Reis respondeu que facilita o envio das informações por parte das instituições 67 

competentes. Segundo Victor Montes, o Art. 1º ressalta que os usuários de recursos hídricos 68 

outorgados na Região Hidrográfica IV (RH-IV) do Estado do Rio de Janeiro, área de atuação do Comitê 69 

Piabanha, que realizam monitoramento da água bruta captada e dos efluentes lançados, em 70 

atendimento à Portaria nº 888/2021 e ao Procon Água, respectivamente, deverão encaminhar cópias 71 

digitais dos relatórios de qualidade da água ao Comitê Piabanha, visando ao fortalecimento do sistema 72 

de informações sobre recursos hídricos da RH-IV para subsidiar as tomadas de decisões quanto a 73 

ações, projetos e investimentos.  O Art. 2º relata que as cópias dos relatórios deverão ser 74 

encaminhadas, em formato digital, ao e-mail cbhpiabanha@agevap.org.br (ou endereço que vier a 75 

substituí-lo), na mesma periodicidade dos envios às Vigilâncias Sanitárias, no âmbito do Programa 76 

VigiÁgua. Já o Art. 3º aborda que a Resolução será encaminhada ao Instituto Estadual do Ambiente 77 

(INEA) para que este dê conhecimento aos Usuários de Recursos Hídricos da RH-IV e exija o 78 

cumprimento da mesma. Erika Cortines perguntou qual a periodicidade que os relatórios serão 79 

entregues. Nelson Reis respondeu que será na periodicidade determinada pelo Procon Água. José 80 

Maria Filho (Pref. Paty de Alferes) ressaltou que essas informações são importantes para as secretarias 81 

de Meio Ambiente dos municípios. Sendo assim, sugeriu que posteriormente o Comitê possa repassar 82 

as informações para as mesmas. A resolução foi aprovada pelos membros presentes na reunião e será 83 

encaminhada para plenária. 4. Informes: a. Relatório de Visita Técnica ao Quilombo da Boa Esperança 84 

– Areal. Victor Montes informou que foi encaminhado um relatório da visita técnica realizada pela 85 

equipe do Palácio Itaboraí ao Quilombo da Boa Esperança – Areal. Ele destacou que o Comitê não foi 86 

convidado para essa visita, apenas recebeu o relatório que já está na pasta da reunião. Com relação ao 87 

ACT, já foi realizado o cadastro por parte da AGEVAP e foi encaminhado um e-mail para a Fiocruz para 88 

identificar o que é necessário para dar andamento ao processo. b. Diagnóstico referente ao projeto de 89 

Sistema Alternativo de Esgotamento de Carmo/RJ. Victor Montes informou que foi solicitado as 90 

alterações, mas ainda não houve retorno. Enquanto não estiver de acordo com as especificações do 91 

Comitê o produto não será aprovado. c. Calendário da CT Saneamento – 2022. Victor Montes 92 

informou que o calendário foi aprovado pelos coordenadores e agora segue para a aprovação dos 93 

demais. Patrícia de Souza Lima (CEFET/RJ) sugeriu que as reuniões tenham horários alternados 94 

(manhã/tarde) para que todos possam conciliar as participações. 95 
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Original assinada 

Claudia Karina Wilberg de Castro Costa  

Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

Encaminhamentos: 1. Os membros irão realizar visita técnica ao local, antes de encaminhar as cartas 96 

aos órgãos responsáveis. 2. Encaminhar cartas ao INEA, Ministério Público e Prefeituras solicitando visita 97 

conjunta as obras do rio Cuiabá, Santo Antônio, Carvão e Piabanha.  3. Solicitar à Águas do Imperador 98 

boletim ou nota técnica sobre o impacto das obras na Estação de Tratamento. 4. Convidar a Ouvidoria 99 

Externa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, através do Dr. Guilherme Pimentel para a 100 

próxima reunião plenária. 5. Encaminhar para aprovação do Plenário a minuta de Resolução que dispõe 101 

sobre o envio de relatórios de monitoramento da qualidade da água emitidos pelos usuários. 102 

Reunião encerrada às 15 horas e 10 minutos. Ata lavrada por Luísa Poyares Cardoso, Especialista em 103 

Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 104 

Petrópolis (RJ), 21 de janeiro de 2022. 105 

 106 

Ata aprovada na 8 ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 25 de maio de 107 

2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  108 
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Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (APEA) Claudia Karina Wilberg de 114 

Castro Costa, (Transp. Única) Rafaela Facchetti, (OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, 115 

(CEFET/RJ) Patrícia Ferreira de Souza Lima, (Águas do Imperador S/A) Edilene Moraes Branco e (Pref. de 116 

Paty de Alferes) José Maria Soares Filho. Membros do Comitê Piabanha: (UFRRJ – ITR) Erika Cortines. 117 

Convidados: Tainara Mendes de Andrade Soares (Convidada), Victor Machado Montes (AGEVAP/UD2), 118 

Nathália Borges Bartoli Ferreira (AGEVAP/UD2).  119 


