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No dia 30 do mês de julho de 2020, às 14h00min, o Comitê das Bacias Hidrográficas 1 

dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu início à 2ª 2 

Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Saneamento Básico, não presencial, via 3 

plataforma de videoconferência, tendo como pauta os seguintes assuntos: 1- 4 

Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; 2- Discussão sobre resoluções do 5 

Comitê Guandu acerca da temática saneamento; 3- Estudo sobre a hierarquização 6 

de bacias de esgotamento localizadas na UHP 6 - Rios Poços, Ipiranga e 7 

Queimados; 4- Encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre a Consulta Pública 8 

associada à Privatização da CEDAE e seus potenciais impactos para a qualidade 9 

dos corpos hídricos; 5- Apresentação do andamento dos resultados do Projeto de 10 

Saneamento Rural; 6- Encerramento; O coordenador, José Arnaldo (P.M.N.Iguaçu), 11 

deu início a 2ª Reunião Extraordinária da CTSB, e iniciou a discussão do Item 1 12 

Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; e pediu a antecipação do Item 5 para 13 

que possa adiantar o tempo de saída do Nilson Lopes (PROFFIL). Todos de acordo com 14 

a inversão de pauta. Item 2 Apresentação, Leitura e Aprovação da pauta; Caroline 15 

Lopes (AGEVAP) fez a apresentação das Resoluções do Comitê Guandu sobre 16 

Saneamento. José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) agradeceu e deu início as considerações. 17 

Carlos Aires (Planejamento Paracambi) questionou sobre o posicionamento do 18 

município que não foi contemplado com as resoluções e pode gerar conflito no futuro. 19 

Disse que a parte de Estudos Técnicos e Planejamento Regionalizado consta que o 20 

plano metropolitano vai sobrepor o deles. Concluiu que está tendo uma linha técnica 21 

discordante e defende que deve ser recurso, dando 100% ao tratamento da cidade. José 22 

Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) sugeriu para que cada resolução tenha uma votação. Uiara 23 

Martins (5° Elemento) perguntou se as informações passadas constam nos materiais 24 

enviados. Sugeriu como pauta da próxima reunião uma análise das resoluções anterior 25 

a 2010 e se devem prosseguir. Esdras Silva (FAMEJA) disse ter solicitado um relatório 26 

sobre os esforços do Comitê Guandu mas não recebeu. E pediu um prazo para receber.  27 

José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) solicitou, como encaminhamento, à Secretaria Executiva 28 

o envio de toda a documentação requerida pelo membro Esdras da Silva. Fatima Rocha 29 

(AGEVAP) perguntou se este seria um encaminhamento da Câmara Técnica, ao que o 30 

coordenador respondeu que era uma solicitação por determinação da coordenação. 31 
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José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) fez um paralelo com o projeto da CEDAE recentemente 32 

aprovado e projetos antigos ainda abertos. Questionou porquê os membros da Plenária 33 

não receberam informações das aprovações/andamento. Andreia Loureiro (PM 34 

Queimados) relembrou que o assunto das resoluções não está caminhando. Sugeriu o 35 

encaminhamento para todos os membros do extrato da última reunião. Questionou se 36 

haverá prioridade na elaboração dos projetos de Saneamento nos municípios. Esdras 37 

Silva (FAMEJA) apoiou a sugestão da criação de um grupo para acompanhar os 38 

detalhes dos planos. Pediu para que tenha um parecer com todos os esclarecimentos 39 

de cada resolução. Julio Cesar (CEDAE) disse que a CEDAE fez o processo de licitação, 40 

sendo a publicação do último lote que faltava para cobrir a bacia do Guandu, houve a 41 

apresentação de 15 empresas durante o edital. Deixando claro que o recurso fica no 42 

fundrhi com o gestor sendo o INEA, esclareceu todos os critérios para o andamento de 43 

um processo. O processo cumpre o que foi decidido em plenária. Finalizou que a 44 

execução tem uma sequência para que a instituição receba o recurso. Julio Cesar 45 

(CEDAE) propôs melhorar o termo de comunicação e encaminhar para a plenária. 46 

Apoiou manter todos os projetos de esgotamentos que ainda não tiveram tomador 47 

efetivo. Nathalia Mafra (Meio Ambiente Miguel Pereira) relembrou que a Secretaria do 48 

Meio Ambiente de Miguel Pereira é bastante técnica e isso contribui para a continuidade 49 

dos projetos. Disse que toda resolução percorre um caminho exaustivo para conseguir 50 

sair do papel e a comemoração das implementações mesmo sendo antigas não é só 51 

para o município mas também para a Bacia. Elaine Arruda (PM Paracambi) reiterou a 52 

priorização referente às necessidades de aplicação da resolução de Saneamento Básico 53 

em Paracambi. José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) reafirmou a carência da série de processos 54 

abertos no INEA, com a necessidade de fazer um aprofundamento e entendê-los 55 

detalhadamente para ter um posicionamento mais crítico. Sugeriu que os casos que não 56 

tem conflitos no andamento sejam iniciados. Julio Cesar (CEDAE) sugeriu abrir votação 57 

para o tópico. José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) disse que são suas votações uma para o 58 

avanço de planos sem pendências e outra para aprovar a continuação do andamento 59 

das resoluções. Esdras Silva (FAMEJA) disse que se for formado o grupo de trabalho 60 

essa votação pode ser vista nele. Andreia Loureiro (PM Queimados) concordou na 61 

condução e agilidade dos projetos, e manter a ideia do grupo de trabalho para 62 
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supervisionar os andamentos. Iniciou-se a votação para dar andamento às quatro 63 

resoluções pendentes de saneamento básico. Resultado da Votação: 3 contra, 1 64 

abstenção, 7 a favor. Logo foi aprovado o encaminhamento das resoluções aprovadas 65 

que ainda não iniciaram. Assim, dar encaminhamento às 4 resoluções de esgotamento 66 

que foram aprovadas e ainda não tiveram início (Queimados, Piraí, Miguel Pereira e 67 

Paracambi). Foi aberta votação para a Criação de Um Grupo de trabalho para avaliar as 68 

resoluções e seus andamentos. Resultado da Votação: 1 abstenção, 10 a favor. Assim, 69 

a criação do GT foi aprovada. Foi aberta votação para a elaboração de uma minuta de 70 

resolução para criar o GT. Resultado da Votação: 3 abstenções, 8 a favor. Assim foi 71 

aprovado a elaboração pela secretaria executiva de minuta para criação do GT, para ser 72 

enviada por email aos membros da CTSB. Após aprovação dos membros, encaminhar 73 

à CTIL-G (em caráter de emergência) para entrar na pauta de 06/08. Item 5: 74 

Apresentação do andamento dos resultados do Projeto de Saneamento Rural; 75 

Nilson Lopes (PROFFIL) relembrou que o objetivo da apresentação é informar o 76 

andamento das atividades do projeto de Saneamento Rural. Felipe Franz (PROFFIL) fez 77 

a apresentação do Projeto. Carlos Cezar (Planejamento Paracambi) sugeriu deixar claro 78 

no projeto a parte de deixar o saneamento básico universal, sendo universal áreas 79 

Urbanas e Rurais. Disse que para dar continuidade no projeto tem que ser entendido os 80 

dois termos. José Miguel (ECOCIDADE) disse não ter nada de novo sobre o 81 

Saneamento Rural e se preocupa com o investimento do comitê no momento da 82 

privatização do setor de saneamento. Alexandre Pessoa (Fiocruz) falou sobre o 83 

programa Saneamento Brasil Rural ser um avanço tecnológico e abrange o País todo. 84 

Relembrou que quando não há dados nos índices a prestadora de serviços não tem 85 

obrigação de cumprir. Julio Cesar (CEDAE) disse que o município pode conduzir a 86 

PROFFIL para avaliação. O comitê não tem autonomia administrativa para tomar 87 

decisões de nível municipal, estadual ou federal. Podendo dinamizar com a visão de 88 

critérios do município. José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) questionou em quantas propriedade 89 

individuais em Nova Iguaçu está selecionada por área por geoespacialização. Perguntou 90 

como está acontecendo as reuniões do Grupo de Trabalho Saneamento Rural - GTSR 91 

e quem é o coordenador. Sugeriu que os calendários fiquem disponíveis no site da 92 

AGEVAP. Nilson Lopes (PROFFIL) disse que o grupo tem composição por todas as 93 
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prefeituras envolvidas pelo projeto. E os assuntos específicos de ordem técnica 94 

detalhada para cada município podem ser apresentados no âmbito da instância do grupo 95 

de acompanhamento. A PROFFIL preparou uma apresentação geral dos resultados do 96 

projeto e não detalhada com números para município específico. José Arnaldo (P.M. 97 

N.Iguaçu) disse não se sentir contemplado com a apresentação, e solicitou um 98 

encaminhamento de detalhamento sobre os resultados do projeto para Nova Iguaçu, 99 

sobre contabilização, lotes não contemplados dentre outros detalhes. Nilson Lopes 100 

(PROFFIL) respondeu que todas estas contribuições foram recebidas pela PROFFIL no 101 

grupo de trabalho e estão sendo inseridas no projeto. Julio Cesar (CEDAE) interferiu no 102 

diálogo e solicitou ao coordenador prosseguir com a reunião, visto que a empresa já 103 

informou que as solicitações especificas estão sendo atendidas. Nilson Lopes 104 

(PROFFIL) finalizou pedindo o entendimento e explicando que se trata de dois fóruns 105 

diferentes. Felipe Franz (PROFIL) disse que foram contempladas as áreas de Prados 106 

Verdes. E que os levantamentos feitos foram de domicílios, densidade populacional em 107 

postos de saúde, previsão de atendimento pelo número de projetos coletivos ou 108 

soluções individuais. Disse ter contemplado o que foi falado durante análise do produto 109 

2.3, e estar aberto a adequações necessárias. Nilson Lopes (PROFFIL) disse estar à 110 

disposição para apresentação, conforme o que for solicitado. Uiara Martins (5° 111 

Elemento) solicitou uma revisão da resolução que criou o GTA, pois existe uma Câmara 112 

de Saneamento Básico, a fim de que houvesse uma vaga para a CTSB. Pediu também 113 

em relação ao grupo de trabalho, quais relatórios produzidos, revisão da resolução, 114 

acesso aos projetos para a CTSB.  Item 3- Estudo sobre a hierarquização de bacias 115 

de esgotamento localizadas na UHP 6 - Rios Poços, Ipiranga e Queimados; Julio 116 

Cesar (CEDAE) fez a apresentação da hierarquização do Sistema de Esgotamento, 117 

Poços-Queimados e Ipiranga. Esdras Silva (FAMEJA) questionou a ausência de poços 118 

em alguns municípios na apresentação. José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) questionou que 119 

os dados apresentados são de 2019, e o último monitoramento completo do INEA foi em 120 

2016, sugeriu fazer um paralelo com as datas para ver melhor os resultados, já que não 121 

tem coleta há 3 anos. Perguntou quanto o projeto apresentado se sobrepõe na proposta 122 

Metropolitana. Paulo Garcia (PM Japeri) citou bairros próximos a Japeri que está fora do 123 

mapa esquemático da etapalização e questionou se eles vão ficar fora do projeto e 124 



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO BÁSICO– 

30.07.2020 

 

P
á
g
.5

 d
e
7
 

continuarão jogando resíduos no rio. Uiara Martins (5° Elemento) questionou a falta do 125 

acompanhamento do projeto na apresentação. Disse que não está claro o tema e não 126 

pode opinar sobre. José Miguel (ECOCIDADE) concordou em não estar claro a proposta 127 

de apresentação. Não aceita a proposta e apoia ser submetida a plenária. Julio Cesar 128 

(CEDAE) disse estar seguindo o encaminhamento que o Comitê Guandu fez para o 129 

município de Japeri pensado com engenheiros e gerência técnica. Respondeu que o 130 

dinheiro público investido em iniciativa privada vai ser revertido em melhora no segmento 131 

de saneamento. José Arnaldo (P.M. N.Iguaçu) questionou qual foi a última reunião que 132 

a CEDAE teve com o gabinete do Prefeito de Queimados. Como vai combinar 133 

saneamento básico na estrutura posta com melhoria urbana. Afirmou que tem impacto 134 

direto se há saneamento básico mas não tem urbanização. Julio Cesar (CEDAE) afirmou 135 

que para todos os projetos da CEDAE é separador absoluto, sendo implantado e 136 

definitivo. Carlos Aires (Planejamento Paracambi) disse que tudo deve ser olhado com 137 

cautela ao dar os encaminhamentos futuros, afirmou estar preocupado com o discurso 138 

da CEDAE que não está dentro do processo metropolitano. Disse que Paracambi exige 139 

a universalização com a área rural dentro do plano. José Arnaldo  (P.M. N.Iguaçu) propôs 140 

o encaminhamento que a discussão fosse enviada para o Grupo de Trabalho. Julio 141 

Cesar (CEDAE) concordou com a situação da metropolitana e disse que os municípios 142 

participaram da criação do projeto. Disse serem vertentes diferentes, não cabendo 143 

colocar saneamento rural junto com o urbano. Uiara Martins (5° Elemento) questionou o 144 

tempo gasto na reunião sem organização e a falta de argumento nos encaminhamentos 145 

enviados. 4- Encaminhamentos do Grupo de Trabalho sobre a Consulta Pública 146 

associada à Privatização da CEDAE e seus potenciais impactos para a qualidade 147 

dos corpos hídricos; Caroline Lopes (AGEVAP) sugeriu para ouvir os presentes e caso 148 

tenha alguma fala diferente seja deliberado e adaptado no documento enviado. Caroline 149 

Lopes (AGEVAP) falou sobre os principais pontos que chamaram atenção no 150 

documento. Gandhi Giordano (UERJ) disse que se um município não está interessado 151 

em entrar no projeto que esse dinheiro possa ser usado com algum que queira. 152 

Alexandre Pessoa (Fiocruz)  apontou questões sobre sua posição ser categórica em 153 

defesa do saneamento público. Acredita que há um erro na origem, caminho e foz. O 154 

erro da origem é o debate enfezado, várias instituições não estão sendo comunicadas 155 
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do processo, os profissionais que estão no setor não tiveram a oportunidade de discutir. 156 

Sobre o Caderno de encargos disse que o critério não é sobre saúde pública, mas sim 157 

sobre uma viabilidade econômica. Falou da exigência das áreas urbanizadas excluindo 158 

as consideradas “irregulares” (Favelas e periferias) pelo Estado. Afirmando ter que ser 159 

priorizado no saneamento as áreas que apresentam os piores indicadores de 160 

mortalidades. Citou exemplos de que a captação de tempo seco não funciona, mas é 161 

apresentada na modelagem. Apoiou em ser falado que o sistema não é seguro e não 162 

apresenta norma técnica. Sugerindo que tenha uma prorrogação da finalização da 163 

consulta pública, de forma que o responsável para fazer a modelagem tenha tempo de 164 

analisar as críticas. Carlos Aires (Planejamento Paracambi) disse que a sociedade tem 165 

que reagir ao processo e que a parte do governo tem que se aprofundar nos estudos 166 

dos contratos. Concorda que todos devem exigir a universalização do saneamento, que 167 

não está claro no edital. Pediu para que o comitê estude com cautela os documentos. E 168 

caso necessário solicitar adiamento do processo. Disse não ser contra a concessão se 169 

ela atender a cidade dele e universalizar. Miguel Fernandez (ABES) disse não ver o 170 

edital seguindo para frente da maneira como está. Afirmou que o saneamento é medicina 171 

preventiva. José Arnaldo (P.M.N. Iguaçu) questionou como pode melhorar e adicionar 172 

no documento os posicionamentos colocados na reunião. Julio Cesar (CEDAE) sugeriu 173 

fazer um alinhamento enquanto câmara técnica para pedir a secretária executiva e 174 

encaminhar à diretoria. Andreia Loureiro (PM Queimados) concordou em cada município 175 

fazer alterações que achar necessárias no texto e continuar no dia seguinte o debate. 176 

Alexandre Pessoa (Fiocruz) sugeriu que os pontos consignados no documento sejam 177 

devidamente esclarecidos e que a audiência pública não poderia finalizar sem a 178 

apreciação do ponto de vista da engenharia sanitária, ambiental, técnica e da saúde. 179 

Carlos Aires (Planejamento Paracambi) relembrou que há uma diferença nos dois 180 

processos que fazem parte do conjunto de concessão. Carlos Aires (Planejamento 181 

Paracambi) lembrou sobre a inscrição do (SENIR). Alexandre Pessoa (Fiocruz) sugeriu 182 

encaminhar o documento mais genérico da Fiocruz. ENCAMINHAMENTOS: 1 – Enviar, 183 

por determinação do Coordenador, todos os documentos solicitados pelo 184 

representante da FAMEJA, Esdras Silva; 2 – Dar andamento às 4 resoluções de 185 

esgotamento que foram aprovadas, porém, não tiveram andamento (Queimados, 186 
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Paracambi, Miguel Pereira e Piraí); 3 – Criar o Grupo de trabalho para estudo das 187 

resoluções de esgotamento: Secretaria Executiva minutar resolução para criação 188 

do grupo de trabalho de resoluções de esgotamento. Enviar aos membros da 189 

CTSB em 03/08/2020 por e-mail para aprovação dos membros. Enviar, em caráter 190 

de urgência, solicitação de inserção na pauta da CTIL-G de 06/08/2020; 4 – Enviar 191 

os produtos de saneamento rural por email aos membros da CTSB; 5 - Revisar a 192 

nota técnica do comitê Guandu, incluindo as propostas dos convidados da reunião 193 

e também endossando o posicionamento dos municípios. Enviar para diretoria 194 

para aprovação no final do dia na segunda e para concordância dos mesmos na 195 

terça. Para envio na terça feira. As 19h50min, o coordenador José Arnaldo (P.M. 196 

N.Iguaçu) agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Eu, Thatielle Góis 197 

(AGEVAP), tomei a termo esta ata que segue assinada por: 198 

 199 

__________________________ 
José Arnaldo dos Anjos de Oliveira 

(P.M.NOVA IGUAÇU) 
Coordenador CTSB 

__________________________ 
José Miguel da Silva 

(ECOCIDADE) 
Subcoordenador CTSB 

 200 

 201 

Membros Presentes: Julio Cesar (CEDAE); Carlos Alberto (LIGHT); Douglas Queiroz 202 

(FCCSA); Giordana Gabriela (AMBEV); José Miguel (ECOCIDADE); Uiara Martins 203 

(5ºElemento); Esdras Silva(FAMEJA); Marcia Souza (NEPP); José Arnaldo (PM NI); 204 

Paulo Garcia (PM Japeri); Marcos Vinicius (PM Seropedica); Elaine (P.M. Paracambi); 205 

Convidados: Miguel Fernandez (ABES); Alexandre Pessoa (Fiocruz); Cecilia Herzog 206 

(PUCRio); Nathalia ( Meio ambiente MP); Nilson Lopes (PROFIL); Felipe Franz (PROFIl); 207 

Saulo Azevedo (Miguel Pereira); Gandi Giodarno (UERJ); Andre Leone(INEA); Marcelo 208 

Danilo (ANAGEA); Rodrigo Bianchini (INEA); Luis Jupy (FIRJAN); Erica(PM Paracambi); 209 

Caroline Lopes (AGEVAP); Lucas Almeida (AGEVAP); Fatima Rocha (AGEVAP); 210 

Marcelo Cruz (AGEVAP); Carlos Aires (Planejamento Paracambi); Pedro Paes 211 

(SEMADETUR). 212 


