
 
FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RIO-

ÁGUAS 
 

ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO 
EXERCÍCIO DE 2019 

 
 
 

 
1- DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de maio de 2019, às 10:20 horas, no Auditório da 
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – Rio-Águas, situada na 
Rua Voluntários da Pátria nº 169 11º andar – Botafogo – Rio de Janeiro. 

 
2- MEMBROS PRESENTES:  
 
Roberto Nascimento da Silva, membro titular, Secretaria Municipal de Conservação - 
SECONSERVA. 
 
Georgiane Costa, membro titular, Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de 
Janeiro – RIO-ÁGUAS. 
 
Luis Roberto Vilhena do Pilar Cobra, membro titular, Secretaria Municipal de Infraestrutura 
e Habitação - SMIH.  
 
Patrícia Félix Tassara, membro titular, Procuradoria Geral do Município - PGM. 
 
Silvania Maria Parente Soares, membro titular, Instituto Municipal de Defesa do 
Consumidor – PROCON CARIOCA. 
 
Nelson Rodrigues dos Reis Filho, membro suplente, Comitê Bacia do Rio Guandu. 
 
Rejany Ferreira dos Santos, membro suplente, Comitê Bacia da Baía da Guanabara. 
 
Ana Carolina Bessa Pereira Kimus, membro titular, Laura Nunes Von Schilgen, membro 
suplente, F.AB. Zona Oeste S.A. 

 
3- EQUIPE DA FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS PRESENTES:   
Tatiana Mattos, Diretora de Saneamento, 
Paulo Fonseca, Gerente da Diretoria de Saneamento,  
Milena Oliveira, responsável pela elaboração da presente ata. 

 
4- CONVIDADO PRESENTE: 
Paulo de Tarso de Lima Pimenta, Diretor Geral, do Comitê da Bacia do Rio Guandu. 

 
 5- PAUTA: (A) Apresentação dos Membros do Conselho, demais participantes e 
Assinatura do Termo de Posse; (B) Apresentação do Relatório de Atividades de 2018; e 
(C) Assuntos Gerais. 
 



 
6- DELIBERAÇÕES: Inicialmente, foram dadas as boas vindas aos presentes e depois de 
conferido o quórum, declarou-se aberta a primeira Reunião Ordinária, conforme o 
estabelecido pelo Decreto nº 44670 de 25/06/2018 e regulamentado pela Portaria PRE Nº 
001 de 04/10/2017, para posse de seus membros e demais pontos da pauta: 
 
 

A) Apresentação dos Membros do Conselho, demais participantes e Assinatura 
do Termo de Posse: 
Foram efetuadas as apresentações dos membros e participantes da 1ª Reunião 

Ordinária do Conselho Consultivo e os respectivos membros assinaram o Termo de 
Posse, fato que oficializou a instalação do mesmo, após verificação do quórum, deu-se 
início à reunião.  

 
 

B) Apresentação do Relatório de Atividades de Regulação e Fiscalização de 
2018: 
 
O Sr. Paulo Fonseca, Gerente da Diretoria de Saneamento, apresentou os itens do 

Relatório de Atividades de Regulação e Fiscalização de 2018, previamente enviado por e-
mail aos membros. Abaixo constam registradas as questões levantadas e esclarecidas, 
ao longo da exposição: 

 
1. Atualização dos dados para todo o ano de 2018: 

 
A Dra. Patrícia Tassara, Procuradora, representante da Procuradoria Geral do 

Município, solicitou a consolidação dos dados apresentados no Relatório de Atividades de 
Regulação e Fiscalização de 2018, até dezembro de 2018, pois os dados apresentados 
corresponderam ao 1º semestre de 2018. O Sr. Paulo Fonseca informou que será 
atualizado e disponibilizado por-e-mail e posteriormente será publicado no site da 
Fundação Rio-Águas. 
 

2. Mapa do sistema implantado pela Concessionária: 
 

A Dra. Patrícia solicitou a inclusão do Mapa total da AP-5, incluindo os 
investimentos realizados do Poder Concedente. O Sr. Paulo informou que consta na 
apresentação o mapa total da AP-5, que será apresentado adiante (OBRAS AP5 – 
SIURB).  
 

3. Melhoria Ambiental: 
 

A Dra. Patrícia solicitou a inclusão de uma demonstração da melhoria ambiental 
alcançada com a implantação do sistema de esgotamento sanitário. A Sra. Tatiana Mattos 
Diretora de Saneamento, informou que a Concessionária está elaborado um plano de 
monitoramento com a SMAC. 
 

4. Andamento das obras: 
 

No relatório apresentado foi demonstrado que as ligações são realizadas através 
de TIL e caixa de inspeção, o Sr. Luis Cobra, representante da Secretaria Municipal de 



Infraestrutura e Habitação, solicitou que a Rio-Águas acompanhasse a manutenção para 
verificar a durabilidade de ambos. A Sra. Tatiana informou que isto pode ser 
acompanhado pelo sistema SAN, através das Ordens de Serviços.  

O Sr. Luis Cobra sugeriu ainda que a Concessionária realize uma grande 
campanha de educação ambiental para conscientização da população. A Sra. Ana Kimus, 
representante da F.AB. Zona Oeste S.A., informou que a Concessionária disponibiliza a 
Estação de Tratamento de Esgoto de Deodoro para que escolas realizem visitas para 
aprenderem sobre esgotamento. A Sra. Laura Nunes, representante da F.AB. Zona Oeste 
S.A., informou que a Concessionária distribui panfletos explicativos junto a conta, que tem 
pontos de recolhimento de óleo para evitar o despejo no sistema de esgotamento, entre 
outras ações. O Sr. Luis Cobra reiterou a sugestão para a Concessionária realizar 
campanhas que tenham maior alcance à população. 

 
Em complementação, a Dra. Patrícia solicitou um planejamento para que seja 

realizada a educação da população. 
 
O Sr. Paulo de Tarso, Diretor do Comitê da Bacia do Rio Guandu, informou que a 

FIRJAN tem projetos para viabilizar o uso da água, projeto de educação ambiental, 
através de outorga.  
 

5. Relevância da participação dos Comitês e Recursos para o Plano Municipal de 
Saneamento:  

 
O Sr. Nelson Reis, representante do Comitê Bacia do Rio Guandu, ressaltou a 

importância na participação nos Comitês, e informou sobre a disponibilidade de aporte de 
recursos para a Revisão do Plano Municipal de Saneamento, através do Comitê da Bacia 
de Guanabara, o qual também participa. A Sra. Tatiana Mattos, informa que já houve 
captação de recurso através do comitê, referente a metade do valor necessário a revisão 
do PMSB-AE. 

 
6. Relatório de Acompanhamento de Efluentes – RAE – Mensal:  

 
A Sra. Tatiana esclareceu que os dados que constam no site do INEA não ficam 

disponíveis a todos, além desses dados serem fornecidos pela Concessionária, por isso, 
foi solicitado que a Concessionária inclua em seu site as informações para que todos 
tenham acesso, haja vista que é a geradora da informação. 

 
7. ETE´s de Grupamentos Habitacionais operadas pela Concessionária:  

 
Com a assinatura do Primeiro Termo Aditivo de Alteração de Cláusulas do Contrato 

de Concessão nº 001/2012, em 03 de dezembro de 2018, a Concessionária deverá 
manter e operar equipamentos e dispositivos de tratamento referentes a grupamentos 
habitacionais existentes e que venha a existir, limitados à operação simultânea máxima 
de 150 dispositivos. O Sr. Luis Cobra questionou se no futuro os dispositivos serão 
desativados. A Sra. Tatiana esclareceu que os mesmos serão desativados quando tiver a 
rede coletora disponível com destino em Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário, 
para a conexão dos efluentes gerados. 

 
 
 



8. Reclamações pelo sistema da Prefeitura, através do telefone 1746: 
 
O Sr. Paulo Fonseca apresentou o gráfico das reclamações realizadas no sistema 

da Prefeitura, através do telefone 1746. As Senhoras Patrícia e Georgiane questionaram 
o aumento das reclamações em 2018. 

A Sra. Tatiana esclareceu que para efeito de reclamações, o usuário conta com a 
Ouvidoria da Concessionária e o Sistema 1746, da Prefeitura, no qual as demandas são 
redirecionadas para a Concessionária, além da Ouvidoria da própria Concessionária, na 
qual o usuário pode solicitar providência quanto ao não atendimento da mesma. Foi 
informado que o aumento será verificado e respondido na Consolidação da Apresentação. 

 
9. Meta de Disponibilidade de Tratamento de esgoto e Meta de Disponibilidade de 

Coleta de esgoto: 
 
O Sr. Paulo Fonseca informou que com a assinatura do Primeiro Termo Aditivo, 

essas metas deverão atingir, no Ano 10 (dez) da Concessão, o valor de 75% (setenta e 
cinco por cento). 

 
10. Áreas Inelegíveis:  

 
O Sr. Paulo Fonseca informou que, no momento, a Rio-Águas está revisando as 

áreas consideradas inelegíveis, em conjunto com a Concessionária, e que essas áreas 
podem ser alteradas ao longo da Concessão, tendo em vista que o processo é dinâmico e 
que depende de programas de urbanização, densidade, etc., de forma que possam ser 
consideradas elegíveis no período de Concessão. 

A Dra. Patrícia sugeriu ao Poder Concedente e a Rio-Águas um planejamento para 
as áreas inelegíveis, verificando áreas possíveis de urbanização. 

O Sr. Nelson solicitou acesso às informações das Áreas Inelegíveis, tendo sido 
informado que serão disponibilizadas assim que forem revisadas. 

 
 

C) ASSUNTOS GERAIS:  
 
 

1. A Sra. Rejany Ferreira, membro do Comitê Bacia da Baía de Guanabara, 
sugeriu explicar melhor o que foi apresentado em siglas e períodos, exemplos: 
ISUA, IAEA, ano 10, 1746, para os leitores do Relatório de Atividades. 

 
2. O Sr. Paulo de Tarso solicitou o envio da relação de documentos para sua 
posse como membro titular no Comitê da Bacia do Rio Guandu. 

 
3. Ficou acordado que o Relatório de Atividades da Regulação e Fiscalização 
2018 Consolidado com as informações até dezembro de 2018 será encaminhado 
via e-mail aos membros do Conselho, após será disponibilizado no site da 
Fundação.  
 

 
Sem mais para tratar, deu-se por encerrada a reunião às 12:00, lavrada pela 

Assessora da DIS. 
 

 



 

 

Esta página é parte integrante da ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO CONSULTIVO – Exercício de 2019, realizada em 13/05/2019. 
 

 

Membros do Conselho Consultivo: 

 
 
Roberto Nascimento da Silva    Georgiane Costa 

membro titular      membro titular 

SECONSERVA      FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS 

 
 
Luis Roberto Vilhena do Pilar Cobra   Patrícia Félix Tassara 

membro titular      membro titular 

SMIH        PGM 

 
 
Silvania Maria Parente Soares    Nelson Rodrigues dos Reis Filho 

membro titular      membro suplente 

PROCON CARIOCA      Comitê Bacia do Rio Guandu 

 
 
Rejany Ferreira dos Santos 

membro suplente 

Comitê Bacia da Baía da Guanabara 

 
 
Ana Carolina Bessa Pereira Kimus   Laura Nunes Von Schilgen 

membro titular      membro suplente 

F.AB. Zona Oeste S.A.     F.AB. Zona Oeste S.A. 

 
 
Pela Fundação Rio-Águas: 

 
 
Tatiana Pinho Mattos     Paulo Luiz da Fonseca 

Diretora de Saneamento     Gerente da Diretoria de Saneamento 

 
 
Milena Daganin de Oliveira 

Assessora DIS 

 
 


