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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 1 

PIABANHA E DAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS PAQUEQUER E PRETO 2 

(COMITÊ PIABANHA), REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE FEVEREIRO DE 2013, ÀS 3 

10 HORAS NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL DA FASE (FACULDADE DE 4 

MEDICINA DE PETRÓPOLIS), NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 1003 - 5 

CENTRO - PETRÓPOLIS, RJ. Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2013, com a presença de 6 

quinze membros do Comitê Piabanha e cinco convidados (conforme a relação de presença no final da ata), 7 

teve início a reunião após a segunda convocação realizada às 10 horas e 44 minutos, com a seguinte pauta: 1 - 8 

Aprovação da ata referente à 32ª Reunião Ordinária; 2 - Informes sobre o Plano Saneamento 9 

Municipal; 3 - Discussão sobre o  Seminário de Saneamento; 4 - Informes sobre processo Eleitoral do 10 

CEIVAP; 5 - Acompanhamento do Plano de Bacia do CEIVAP; 6 - Informes sobre o projeto das 11 

Estações de Tratamento de Esgoto de Teresópolis; 7 - Assuntos Gerais. O Sr. José Carlos Lemgruber 12 

Porto (CEDAE Teresópolis), Presidente do Comitê Piabanha, iniciou o item 1 - Aprovação da ata referente 13 

à 32ª Reunião Ordinária e questionou se todos receberam a ata e se alguém tinha alguma solicitação de 14 

alteração. A Sr.ª Mônica Santos (INEA) solicitou que fosse corrigido o nome da Câmara Técnica de Águas 15 

Subterrâneas do CERHI. A alteração foi feita e não havendo mais modificações a ata da 32ª Reunião 16 

Ordinária foi aprovada. 2 - Informes sobre o Plano Municipal de Saneamento. O Sr. José Carlos Porto 17 

(CEDAE) solicitou informações sobre o andamento da licitação para contratação de empresa para elaborar os 18 

Planos Municipais de Saneamento. O Sr. Victor Montes (AGEVAP) informou que a licitação será feita pela 19 

SEA e o ato convocatório será no dia 21 de fevereiro de 2013. O Sr. Paulo Leite (CDDH) destacou que os 20 

municípios da área de atuação do Comitê terão os Planos contratados pela SEA, sendo eles: Areal, Carmo, 21 

Sumidouro, Teresópolis, Sapucaia e São José do Vale do Rio Preto. E falou que Três Rios, Paraíba do Sul e 22 

Paty do Alferes também fazem parte do Comitê do Médio Paraíba do Sul e estão no grupo de municípios que 23 

tiveram a elaboração dos Planos contratadas pela AGEVAP. O Sr. José Carlos Porto propôs que o Comitê faça 24 

o acompanhamento da elaboração do Plano. A Sr.ª Flaviane de Souza (Prefeitura de Paraíba do Sul) informou 25 

que o processo de licitação, no qual Paraíba do Sul está inserido, já foi realizado, que a empresa foi contratada 26 

e que a prefeitura está acompanhando todo o processo e se dispôs a passar a experiência de Paraíba do Sul ao 27 

Comitê Piabanha para que acompanhe a elaboração dos demais. A Sr.ª Andrea Sundfeld (AGEVAP) falou que 28 

no cronograma da empresa contratada constam as datas das reuniões a serem feitas com os Comitês. O Comitê 29 

decidiu solicitar a AGEVAP o cronograma apresentado pela empresa contratada para a elaboração dos Planos 30 

Municipais de Saneamento dos municípios de Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três Rios, que já estão em 31 

andamento. O Sr. Paulo Leite falou que o Comitê deve acompanhar a elaboração dos planos de saneamento, 32 

porém com menos intensidade nos municípios de Paty do Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios, pois estes estão 33 

inseridos parcialmente no Comitê Piabanha e também terão acompanhamento feito pelo Comitê Médio 34 

Paraíba do Sul, e desta forma, propôs que o Comitê mantenha contato com o Comitê Médio Paraíba do Sul 35 

para que ambos não façam o mesmo trabalho desnecessariamente. Falou que nos demais municípios o Comitê 36 

Piabanha tem a obrigação de realizar o acompanhamento, pois seis deles estão totalmente inseridos, e o 37 
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município de Petrópolis está quase totalmente inserido na bacia, porém, este não terá o Plano de Saneamento 38 

feito neste processo. Propôs que o Comitê criasse uma Comissão de Acompanhamento da Elaboração aos 39 

Planos Municipais de Saneamento dos Municípios de Areal, Carmo, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia, 40 

Sumidouro e Teresópolis e nos casos de Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Petrópolis e Três Rios, que estão em 41 

processos diferentes, que o Diretório Colegiado mantenha contato com as Prefeituras antes de realizar o 42 

acompanhamento. A Comissão terá entre seus objetivos, avaliar o termo de referência da licitação, verificando 43 

se todos os pontos que o Comitê acha que devem ser contemplados estão inseridos no termo, realizar contato 44 

com as prefeituras, buscar assessorias técnicas e outros assuntos relativos aos Planos de Saneamento. O 45 

Comitê aprovou a criação da citada comissão, e os representantes David Miller (AMAGG), Paula Pareto 46 

(APOP) e Paulo Leite (CDDH) se inscreveram para compor a Comissão. O Sr. José Carlos Porto falou que 47 

caso mais algum membro queira fazer parte da Comissão deverá enviar e-mail para o Comitê Piabanha 48 

solicitando a sua inscrição no prazo de 10 dias a contar desta data, e após a formação da Comissão será 49 

realizada uma reunião para discutir como será o acompanhamento do processo. A Sr.ª Rafaela Facchetti 50 

propôs que o Comitê envie cartas para todas as prefeituras, com objetivo de fazer apresentação do Comitê, 51 

dizendo qual sua função, objetivos e competências, e após este primeiro contato com as prefeituras, que faça a 52 

articulação com a SEA/INEA e AGEVAP, marcando uma reunião com as prefeituras para apresentar a 53 

posição do Comitê em relação aos Planos de Saneamento que estão sendo feitos. Foi proposto o dia 15 de 54 

abril para que a reunião seja realizada. 3 - Discussão sobre o Seminário de Saneamento. O Sr. Victor 55 

Montes (AGEVAP) falou que na última reunião do Diretório ficou o entendimento de que a idéia inicial do 56 

Seminário de Saneamento é convidar representantes de todas as prefeituras, membros do Comitê e 57 

especialistas para discutirem projetos para o saneamento na região, definindo prioridades e locais para 58 

execução destes, capacitando os técnicos de prefeituras e membros do Comitê. A Sr.ª Rafaela Facchetti propôs 59 

que o Seminário de Saneamento seja citado nas cartas que serão enviadas às prefeituras e que a participação 60 

de representantes (como técnicos e secretários de meio ambiente) é muito importante para o objetivo do 61 

evento. A Sr.ª Andrea Sundfeld (AGEVAP) informou que existem duas maneiras de viabilizar a realização do 62 

Seminário em relação ao aporte de recursos financeiros, de acordo com o Plano de Ações do Comitê 63 

Piabanha, uma seria acessar o recurso pela rubrica de Capacitação (R$100.000,00), pois o seminário teria um 64 

aspecto de formação e aprofundamento do conteúdo sobre saneamento, e a outra seria pela rubrica de 65 

Mobilização e Comunicação (R$150.000,00). O Comitê definiu que será utilizado o recurso da rubrica de 66 

Capacitação, pois já estão sendo discutidas outras ações para a rubrica de Mobilização. Foi decidido que o 67 

Seminário de Saneamento será realizado nos mesmo moldes do Seminário de Eventos Críticos, ou seja, em 68 

dois dias, durante a semana, em Teresópolis, se possível no final do mês de abril, e que a indicação de 69 

representantes das prefeituras poderá ser feita na reunião do dia 15 de abril. A Sr.ª Rafaela Facchetti propôs 70 

que seja feito um levantamento de técnicos que estejam atuando na área de saneamento para que sejam 71 

convidados a participarem como palestrantes. Falou que o Seminário terá o objetivo principal de capacitação, 72 

dando os conhecimentos básicos a todos os presentes, sobre o que é necessário ter em um plano de 73 

saneamento para que atenda as necessidades dos municípios. O Sr. José Paulo Azevedo (COPPE/UFRJ) 74 
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sugeriu que comitê convidasse como palestrante para o Seminário, o Prof. Eduardo Pacheco Jordão, e se 75 

propôs a fazer um levantamento de possíveis especialistas para serem convidados. A Sr.ª Anne Sampaio 76 

(Editora Mãe) sugeriu que o Comitê faça contato com o Ministério das Cidades, pois a instituição possui uma 77 

metodologia sobre a questão do saneamento e um setor que disponibiliza técnicos para capacitação e citou que 78 

a Caixa Econômica Federal também possui trabalhos nessa área e que poderia também ser convidada. O Sr. 79 

Paulo Leite (CDDH) propôs que seja feita uma reunião do Diretório Colegiado com a Câmara Técnica para 80 

discutir os detalhes do Seminário de Saneamento. A Sr.ª Rafaela Facchetti propôs que a reunião seja entre o 81 

dia 12 e 15 de março. Foi decidido que a reunião será realizada no dia 13 de março em Petrópolis. 4 - 82 

Informes sobre processo Eleitoral do CEIVAP. O Sr. Victor Montes (AGEVAP) informou que foi enviada 83 

ontem (18/02) as indicações do Comitê Piabanha para o Processo Eleitoral do CEIVAP, sendo: Usuário da 84 

categoria associações de usuários de recursos hídricos – Associação dos Produtores Orgânicos de Petrópolis; 85 

Representante de organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos 86 

da sociedade e atuação em defesa dos recursos hídricos – Centro de Defesa dos Direitos Humanos; 87 

Representantes de prefeituras ou Associações – Prefeitura de Petrópolis e Prefeitura de Areal. O Sr. José 88 

Carlos Porto informou que o convite foi feito a todos os membros, porém poucos manifestaram interesse em 89 

participar. 5 - Acompanhamento do Plano de Bacia do CEIVAP. A Sr.ª Andrea Sundfeld informou que a 90 

elaboração do Plano de Bacia do CEIVAP será acompanhada pelos Comitês que tiverem interesse em 91 

participar, mas que não será formada uma comissão de acompanhamento, pois será contratada uma empresa 92 

justamente para realizar a síntese das informações a serem passadas em reuniões com os Comitês durante o 93 

processo. Falou que de qualquer forma, isso não impede que interessados acompanhem o processo. O Sr. José 94 

Paulo Azevedo solicitou o envio das atas das reuniões já realizadas sobre o Plano de Bacia do CEIVAP ao 95 

Comitê Piabanha. A Sr.ª Andrea Sundfeld informou que não foram feitas atas, mas se propôs a enviar o 96 

registro (memória) da reunião e falou que o Sr. Francisco Pontes de Miranda, membro do Comitê Piabanha, 97 

também está acompanhando o processo com o objetivo de repassar as informações para o Comitê. A Sr.ª 98 

Rafaela Facchetti sugeriu que os registros das reuniões sejam disponibilizados no site da AGEVAP e no site 99 

do Comitê Piabanha através de um link. 6 - Informes sobre o projeto das Estações de Tratamento de 100 

Esgoto de Teresópolis. O Sr. José Carlos Porto informou que a SEA encaminhou através de Ofício a análise 101 

sobre o projeto das ETEs de Teresópolis, conforme solicitação do CERHI. O Sr. Paulo Leite falou que como a 102 

questão foi levada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Comitê Piabanha deve se pronunciar, a partir 103 

de agora, somente ao CERHI e esperar que o Conselho decida sobre a questão. Falou que o Comitê Piabanha 104 

gostaria, apenas que as Câmaras Técnicas do CERHI realizassem o estudo do Relatório feito pelo Comitê e da 105 

análise apresentada pela SEA. O Sr. José Paulo Azevedo falou que o problema poderia ser resolvido através 106 

de uma análise técnica de algum especialista que desse o seu parecer sobre o assunto, para, inclusive, embasar 107 

um possível estudo a ser feito pela Câmara Técnica do CERHI. A Sr.ª Mônica Santos (INEA) falou que o 108 

Comitê deveria pontuar claramente o que considera estar errado ou faltando no projeto. O Sr. Oscar 109 

Nepomuceno (Prefeitura de Petrópolis) complementou o que foi dito pelo Sr. José Paulo Azevedo, dizendo 110 

que o Comitê precisa de um especialista que levante todos os pontos, desde o diagnóstico da área, para 111 
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demonstrar que o projeto está errado. A Sr.ª Rafaela Facchetti falou que o Comitê gostaria apenas que o 112 

projeto fosse adequado às necessidades locais, conforme a demanda inicial apresentada através de ofício da 113 

Prefeitura de Teresópolis, que não foi atendida pelo projeto apresentado. 7 - Assuntos Gerais. 1) A Sr.ª 114 

Karina Wilberg (APEA) falou que além de acompanhar a elaboração dos Planos de Saneamento, seria 115 

importante que o Comitê discutisse a questão do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos, que está 116 

sendo feito na região do Comitê, sendo o “Serrana 1” nos municípios: Carmo, Sumidouro, São José do Vale 117 

do Rio Preto e Teresópolis e “Serrana 2” nos municípios: Três Rios, Areal, Comendador Levy Gasparian, 118 

Paraíba do Sul, Petrópolis e Sapucaia. O Sr. Paulo Leite sugeriu que este fosse um dos temas de pauta da 119 

próxima reunião plenária do Comitê, e que fosse solicitada a presença de alguém da SEA para apresentar o 120 

andamento dos Consórcios do Estado e que fosse convidado o Presidente do Conselho Municipal de Meio 121 

Ambiente de Petrópolis, Alexandre Rocha, para apresentar o “Consórcio Serrana 2”. 2) A Sr.ª Andrea 122 

Sundfeld falou o Comitê Piabanha possui um Plano de Comunicação aprovado e que já existe a intenção de 123 

dar início às ações e propôs ao Comitê que se faça uma reunião entre a Câmara Técnica e Diretório Colegiado 124 

para que a AGEVAP apresente o ato convocatório para a contratação de empresa de comunicação para 125 

atender a todos os Comitês, dos quais é a agência de bacia. Informou que foi enviada pelo Diretor Executivo 126 

da AGEVAP uma carta ao Comitê explicando como será feita esta contratação, assim como explicando os 127 

objetivos. Falou que o Comitê terá um número maior de publicações, um profissional da área de comunicação 128 

prestando serviço dentro da UD. O Sr. Paulo Leite sugeriu que seja discutido na próxima reunião do Diretório 129 

com a Câmara Técnica. 3) A Sr.ª Andrea Sundfeld informou que as UDs estão sem veículos e explicou que tal 130 

medida foi tomada por estar havendo a subutilização dos mesmos e como o contrato se encerrava em fevereiro 131 

pensou-se em não renovar o contrato até a reunião do dia 4 de março em que será discutido o Contrato de 132 

Gestão INEA – AGEVAP para decidir junto aos comitês qual será a melhor opção, mas informou que isso não 133 

quer dizer que a unidade está sem possibilidade de locomoção, pois existe a possibilidade de fazer a locação 134 

de veículo e utilização de taxis, sem prejudicar as atividade do Comitê. O Sr. José Carlos Porto falou que a 135 

decisão surpreendeu o Diretório Colegiado do Comitê, que não foi avisado sobre a questão e falou que 136 

AGEVAP e INEA tinham ciência do vencimento do contrato de locação dos veículos e poderiam ter pensado 137 

em uma solução com antecedência e avisado o Comitê da situação. Falou que o Comitê nunca foi avisado 138 

sobre a subutilização do veículo durante todo o período do contrato. 4) O Sr. José Paulo Azevedo questionou 139 

se a AGEVAP tem algum informe sobre a parte de Sistema de Informação. A Sr.ª Andrea Sundfeld informou 140 

que está em andamento um estudo para a contratação de um Sistema de Informação para a bacia do Paraíba do 141 

Sul, assim como para as bacias afluentes. Falou que irá solicitar informações do setor responsável pelo 142 

assunto na AGEVAP e enviará ao Comitê as informações detalhadas sobre a contratação.   143 

 144 

Encaminhamentos: 1) Solicitar a AGEVAP o cronograma apresentado pela empresa contratada para a 145 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento dos municípios de Paraíba do Sul, Paty do Alferes e Três 146 

Rios, que já estão em andamento; 2) Enviar cartas para todas as prefeituras, com objetivo de fazer 147 

apresentação do Comitê, dizendo qual sua função, objetivos e competências, além de citar que em breve o 148 



 

5 

 

Comitê realizará o Seminário de Saneamento; 3) Articular e propor reunião para o dia 15 de abril com as 149 

prefeituras, SEA/INEA e AGEVAP, apresentar a posição do Comitê em relação aos Planos de Saneamento 150 

que estão sendo feitos; 4) Fazer um levantamento de técnicos e especialistas que estejam atuando na área de 151 

saneamento para que sejam convidados a participarem como palestrantes no Seminário de Saneamento; 5) 152 

Incluir como tema de pauta da próxima reunião plenária do Comitê, a discussão sobre os Resíduos Sólidos, 153 

convidando a SEA para apresentar o andamento dos Consórcios e o Presidente do Conselho Municipal de 154 

Meio Ambiente, Sr. Alexandre Rocha para apresentar o andamento “Consórcio Serrana 2; 6) Solicitar que a 155 

AGEVAP disponibilize a Memória (registro) da Reunião de acompanhamento à elaboração do Plano de 156 

Bacia do CEIVAP em seu site e no site do Comitê Piabanha através de um link; 7) Incluir na pauta da 34ª 157 

Reunião Ordinária a discussão sobre os Resíduos Sólidos solicitando a presença da SEA para apresentar o 158 

andamento dos Consórcios do Estado e convidando o Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente 159 

de Petrópolis, Alexandre Rocha, para apresentar o “Consórcio Serrana 2”. 8) Solicitar a AGEVAP 160 

informações sobre a contratação do Sistema de Informação da bacia do Rio Paraíba do Sul e afluentes.    161 

 162 

Não havendo mais nada a ser discutido, o Sr. José Carlos Lemgruber Porto, Presidente do Comitê agradeceu a 163 

presença de todos na reunião e encerrou a 33ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha às 13 horas e 34 164 

minutos, tendo a presente ata sido lavrada por mim, Victor Machado Montes, Assistente da AGEVAP-165 

UD02/CBH Piabanha. 166 

Ata aprovada na 34ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha de 2013, realizada no dia 16 de Abril de 167 

2013, em Teresópolis/RJ.  168 

Petrópolis, 19 de fevereiro de 2013. 169 

 170 

José Carlos Lemgruber Porto 171 

Presidente do Comitê Piabanha 172 

 173 

Rafaela dos Santos Facchetti Vinhaes Assumpção 174 

Secretária-Executiva do Comitê Piabanha 175 

LISTA DE PRESENÇA 176 

 177 

Poder Público: Mônica Santos (INEA), Flaviane de Fátima Cândida de Souza (Prefeitura de Paraíba do Sul), 178 

Oscar Rosa Nepomuceno da Silva Neto (Prefeitura de Petrópolis). 179 

 180 

Usuários da Água: Sebastião Rodrigues dos Santos Filho (Carl Zeiss Vision Brasil), José Carlos Lemgruber 181 

Porto (CEDAE Teresópolis), Luiz Antônio Vinhaes Assumpção (Transportes Única Petrópolis), Tiago 182 

Almeida da Silva (Werner Fábrica de Tecidos), Paulo Beatriz Pareto (Assoc. Produtores Orgânicos de 183 

Petrópolis – APOP). 184 

 185 
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Organizações da Sociedade Civil: David Michael Miller (Assoc. Mor. Granja Guarani), Erika Cortines 186 

(UFRRJ), Rafaela dos Santos Facchetti Assumpção (Assoc. Fac. Católicas Petropolitanas), Karina Wilberg 187 

Costa (Assoc. Petropolitana de Engenheiros e Arquitetos), Paulo Sergio Oliveira de Souza Leite (CDDH), 188 

Teresa Cristina Vasconcellos Brant (CDDH), José Carlos Marques (INNATUS). 189 

 190 

Convidados: José Paulo Azevedo (COPPE/UFRJ), Anne Sampaio (Editora Mãe), Rosana de Almeida 191 

Cabrera (GEMA) 192 

 193 

AGEVAP: Andrea Sundfeld (Gerente) Victor Montes (Assistente), Amanda Miguez (Estagiária). 194 


