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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA SANEAMENTO BÁSICO DO COMITÊ PIABANHA, 1 

realizada no dia 27 (vinte e sete) de julho de 2022, às 14h, de forma não presencial, via plataforma de 2 

videoconferência Google Meet, com a presença de 8 (oito) membros da Câmara Técnica Saneamento 3 

Básico, dois (2) membro do Comitê Piabanha e cinco (5) convidados (conforme a relação de presença 4 

no final da ata), a reunião teve início às 14h e 10min, conduzida pela Coordenadora da Câmara Técnica 5 

Saneamento Básico, Rafaela Facchetti (Transp. Única). 6 

Pauta: 1. Contribuições para a Comissão Especial da Câmara Municipal para Análise do Contrato da 7 

Águas do Imperador; Luísa Cardoso (AGEVAP/UD2) explicou que no ano anterior foi realizada uma 8 

audiência pública sobre a qualidade do serviço prestado pela concessionaria Águas do Imperador e foi 9 

solicitada pela a vereadora Gilda Beatriz a criação de uma comissão especial para analisar e avaliar o 10 

contrato, visando o interesse público. Resolver também as demandas que são direcionadas à Câmara. 11 

Relatou que a Rafaela Facchetti (Transp. Única), esteve presente na audiência pública e Comitê Piabanha 12 

posteriormente solicitou formalmente uma carta, devido a sua participação. No mês de julho de 2022, 13 

o comitê recebeu um ofício do vereador Frederico Procópio, solicitando informações a respeito de 14 

medidas entendidas, vista como necessárias para melhorar o contexto de saneamento básico no 15 

município de Petrópolis. Dia 26 de julho 2022, o comitê Piabanha foi convidado a participar da reunião 16 

para dar continuidade a essa comissão. Disse que encaminhou o ofício para o Diretório para que os 17 

membros possam dar suas contribuições. Rafaela Facchetti (Transp. Única) relatou brevemente sua 18 

participação na reunião no dia anterior, dizendo que espera solucionar alguns impasses e pediu que a 19 

Águas do Imperador manifeste para possíveis esclarecimentos. Carina Soares (Águas do Imperador) 20 

disse que está como suplente do Fabiano e que não está ciente das informações que ocorreram na 21 

reunião. Rafaela orientou que verificasse os ofícios encaminhados para que possam responder aos 22 

questionamentos do comitê. Carina Soares (Águas do Imperador), em resposta, afirmou que irá se 23 

informar e pedir o levantamento desses questionamentos que não foram respondidos. Rafaela 24 

agradeceu e salientou ser necessário também emitir esses esclarecimentos a população, pois é cobrado 25 

o valor de tratamento, sem ter a sua devida efetividade e reiterou dizendo que irá solicitar uma reunião 26 

do Comitê Piabanha com a diretoria da Águas do Imperador para uma conversa. 2.   Situações dos 27 

Projetos de SES Alternativos em Carmo e Paraíba do Sul e relato da visita técnica em Carmo; Luísa 28 

apresentou fotos sobre a visita técnica realizada em Carmo e em Paraíba do Sul, explicando que o 29 

motivo da visita seria a resolução de algumas pendências sobre a elaboração desse projeto, relatando 30 

que o intuito é fazer um projeto para pequenos núcleos urbanos. Apresentou fotos da Rua de Carmo, 31 

que abrange em torno de 40 casas, que contará com a coleta e com o sistema de esgotamento sanitário. 32 
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Falou brevemente como foi o andamento do projeto com a concepção da concessão para a área. 33 

Informou também que ficou acordado com a prefeitura para assumir este projeto futuramente. Disse 34 

que a Agevap está consultando o INEA, Agernesa e outros órgãos pertinentes para definição da 35 

possibilidade e estratégia de investimento em áreas concessionadas, se for o caso. Contudo, ainda não 36 

há uma construção definida sobre isso e relatou que juridicamente a Agevap está encontrando algumas 37 

dificuldades para construir esse arranjo, que o caminho que vislumbram para o momento é a suspensão 38 

dos investimentos. Portanto, o contrato com a empresa será finalizado e o saldo remanescente do 39 

contrato ficará disponível para novas contratações de SES para os municípios não concessionados e 40 

demais ações de saneamento. Rafaela disse que se a rua está dentro da área de concessão, perde o 41 

sentido de fazer qualquer projeto naquela rua, que a melhor solução seria enviar um ofício para 42 

empresa, afirmando que a situação mudou e suspender o contrato. Luísa disse que enviará uma 43 

notificação já assinada pelo André. Rafaela disse que deve ser pago uma parte pelo estudo de 44 

concepção, pois houve um trabalho no local.  Luísa disse que em Paraíba do Sul a elaboração já estava 45 

travada por conta da necessidade de troca do terreno inicialmente indicado pela prefeitura para 46 

implantação do sistema, afirmando que teve mais facilidade na região de Carmo. Disse que em Paraíba 47 

do Sul não foi possível para prefeitura visibilizar a documentação do novo terreno e foi solicitado um 48 

prazo final, que foi atendido e em paralelo teve uma pequena área englobada ao projeto com 40 49 

(quarenta) casas em Sebollas com o mesmo entendimento. Explicou que acredita ser melhor manter o 50 

foco em grandes projetos para solucionar os problemas dos municípios em áreas urbanas, devido 51 

tamanho do trabalho. 3. Contratação de Projetos de SES para os municípios sem concessão privada 52 

(Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios); Luísa disse que houve uma boa notícia, pois 53 

Sapucaia se retirou formalmente do processo da concessão. O município de Sapucaia atende as 54 

diretrizes para fazer parte do projeto de esgotamento, a documentação está correta e foi solicitado para 55 

atender 2 (dois) distritos. a) Contratação de Projetos de SES (SAJVRP, Três Rios, Areal e Sapucaia) – A 56 

hierarquização dos municípios para receberem projeto de sistema de esgotamento sanitário se deu a 57 

partir da Resolução CBH Piabanha n° 71; Hierarquização baseada no Plano de Bacia (item 6.2.1 do 58 

Produto Final PF – 05 – Estudo contando a proposição de áreas prioritárias para investimento em 59 

esgotamento sanitário).  Explicou sobre a segurança de fazer investimentos em áreas concessionadas 60 

se tiver recursos disponíveis, mas Luísa acredita ser melhor fazer em áreas que não possui. Relatou que 61 

foi realizado o Contato de manifestação de interesse dos municípios, todos os três municípios 62 

manifestaram o interesse em serem contemplados e enviaram a documentação solicitada, reiterando 63 

que Sapucaia desistiu da concessão e aderiu na semana ao projeto. Apresentou fotos dos mapas das 64 
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localidades, explicando as áreas abrangentes para implementação do projeto e suas demandas. Rafaela 65 

perguntou se já existe projeto ou se ainda vão elaborar um projeto e quais são as demandas. Luísa 66 

explicou que a demanda é para a realização dos projetos e somente em Areal que será feito a adequação 67 

de 2 (dois) projetos. Disse que é uma contratação que está sendo conduzida, como estratégia para 68 

desembolsar recursos para esgotamento, conduzida pela equipe do contrato como um todo. Rafaela 69 

disse que é necessária uma avaliação mais robusta dessa área com relação as áreas em que podem ser 70 

feitas reflorestamento. Disse que é necessária fazer uma mobilização com a prefeitura para ver quais 71 

proprietários aceitariam fazer PSA. Luísa disse que a equipe está fechando o orçamento e assim que 72 

tiver a previsão irá informar. 4. Andamento das ações/ visitas técnicas no Quilombo da Boa Esperança; 73 

Luísa explicou que foram realizadas visitas para levantamento dos pontos de captação de água para 74 

consumo humano e durante a visita foi detectado a necessidade de realizar uma análise da qualidade 75 

da água desses pontos. No início do mês de agosto, será realizada outra visita para validação dos pontos 76 

levantados junto à comunidade e o andamento do pedido de cotação para contratação.  Disse que há 77 

várias demandas para atuar na região e que esta foi conceituada como prioridade no momento. Erika 78 

(UFRRJ – ITR) disse que aparentemente tem 2 (dois) pontos a menos na imagem, que talvez seja possível 79 

captar pela imagem do satélite para pegar as coordenadas, sem a necessidade de voltar a Campo. 80 

Aproveitou o momento para relatar que estiver na parte do reflorestamento do PSA e que deve verificar 81 

quem ficou responsável pela manutenção da área para realizar a limpeza do local. Deborah Monteiro 82 

(AGEVAP/UD2) explicou que houve a tentativa de localizar os pontos pelo mapa, porém não obteve 83 

sucesso, também salientou que outro ponto importante é a validação da comunidade. Rafaela 84 

perguntou sobre o cercamento da região citada por Erika Cortines e que devem mandar uma carta ao 85 

responsável cobrando a manutenção e reforço da cerca. Luísa explicou que como foi um tratado antigo, 86 

como um convênio, mas irá conversar com o Flávio, pois ele é o responsável por esse projeto do PSA 87 

para atender à essas solicitações. Rafaela disse que se o responsável estiver com o contrato vencido e 88 

não puder mais atender essa solicitação, o comitê ficará responsável pela manutenção, ou pedirá para 89 

a comunidade quilombola se apropriar e se responsabilizar. 5. Informes: Apoio do Comitê Piabanha para 90 

execução do projeto de esgotamento na localidade Quilombo, em Paty do Alferes; Luísa disse que este 91 

informe foi solicitação da última reunião da Câmara Técnica de Saneamento Básico, que posteriormente 92 

foi levada para o Diretório. Explicou que foi uma demanda do município para o comitê, finalizado 93 

recentemente a elaboração do projeto para 2 (duas) localidades, buscando uma forma de parceria com 94 

o comitê para apoiar. Disse que após verificação com a gerência, é possível através de um acordo e que 95 

marcará uma data para discussão. José Maria (Pref. Paty do Alferes) relatou que está acompanhando 96 
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Original assinada 

Rafaela dos S. Facchetti V. Assumpção 

 Coordenadora da Câmara Técnica Saneamento Básico  

esse movimento e que é interessante licitar todo trabalho, devido à falta de condições de ir a campo e 97 

realizar as visitas técnicas. Disse também que solicitou que fosse enviado a documentação necessária 98 

para formalizar o acordo de cooperação técnica. b. Relato das reuniões do MP sobre o 99 

acompanhamento das obras e ações relacionadas aos desastres em Petrópolis. Rafaela disse que as 100 

dragagens dos rios do município de Petrópolis estão sendo realizadas, relatou brevemente sobre o 101 

andamento da obra do túnel extravasor. Disse que a Águas do Imperador está estudando a topografia 102 

para decidir onde irá implantar a rede ao longo da Rua Quissamã e até o prezado momento não 103 

apresentaram nenhum projeto. Relacionado ao reflorestamento, na reunião com Ministério Público foi 104 

apresentado pelo pessoal do projeto Rizoma, da universidade Estácio de Sá, que mostrou para a equipe 105 

do INEA, as SBNs que propuseram para a região do Lago Quitandinha. 106 

Encaminhamentos: 1. Solicitar contribuições dos membros da CT, por e-mail, para resposta ao Ofício da 107 

Comissão Especial de Análise do Contrato da Águas do Imperador. 2. Agendar reunião com a Diretoria 108 

da Águas do Imperador para tratar de questionamentos de interesse do Comitê Piabanha. 3. Levantar 109 

informações sobre o PSA realizado em Areal (Quilombo), referente às responsabilidades de cada parte 110 

envolvida, manutenção das intervenções, etc.  111 

Reunião encerrada às 15 horas e 30 minutos. Ata lavrada por Deborah Monteiro da Gama, Especialista 112 

em Recursos Hídricos da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha, AGEVAP - UD2. 113 

Petrópolis (RJ), 27 de julho de 2022. 114 

Ata aprovada na 10ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico, realizada no dia 28 de setembro 115 

de 2022, via plataforma de videoconferência Google Meet.  116 

 117 

 118 

 119 

 120 

Lista de Presença:  Membros da Câmara Técnica Saneamento Básico: (Transp. Única) Rafaela Facchetti, 121 

(OMA-BRASIL) Nelson Rodrigues dos Reis Filho, (CEFET/RJ) Patrícia Ferreira de Souza Lima, (Pref. de Paty 122 

de Alferes) José Maria Soares Filho, (Pref. de Teresópolis) Raimundo Antonio Lopes e Marcelo Rodrigues, 123 

(CEDAE - Companhia Estadual de Águas e Esgotos) Felippe Vasconcellos Simões e (ACAMPAR) Vera de 124 

Fátima Martins.  Membros do Comitê Piabanha: (UFRRJ – ITR) Erika Cortines, (IAB-RJ) Rita de Cassia 125 

Wilbert. Convidados: (AGEVAP/UD2) Luísa Cardoso Poyares e Deborah Monteiro da Gama, (IAB-RJ) 126 
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Claudia Karina Wilberg de Castro Costa, (Águas do Imperador S/A) Carina Soares, Deborah 127 

Monteiro (AGEVAP/UD2) e (convidada) Tâmara Maria Amorim Maciel. 128 


