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Comitê Piabanha marca presença em evento no PARNASO 
 
No dia 3 de dezembro, o Comitê Piabanha, representado 
pelo seu presidente, Paulo de Souza Leite, marcou presença 
no XIII Encontro de Pesquisadores do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos e VII Encontro de Educação Ambiental da 
Serra dos Órgãos. Durante o evento, que aconteceu na sede 
do PARNASO, em Teresópolis, entre os dias 30/11 e 03/12, 
Paulo compôs a mesa de debate sobre o filme "A Lei da 
Água" junto com o Professor Alceo Magnanini - um dos mais 
respeitados especialistas em Ecologia e Conservação da 
Natureza no país.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
Comitê Piabanha participa da 1ª Oficina de Cobrança pelo 
Uso da Água no Estado do Rio de Janeiro  
 
Foi promovida pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
(CERHI) no dia 04/12 a 1ª Oficina de Cobrança pelo Uso da 
Água no Estado do Rio de Janeiro, que teve como público 
alvo membros do CERHI-RJ, de Comitês de Bacia estaduais e 
das Agências Delegatárias. Representando o Comitê 
Piabanha, estiveram os membros Paulo de Souza Leite, David 
Miller, Sérgio Bertoche e Yara Valverde. Os objetivos foram 
apresentar o histórico da implantação da cobrança no Estado 
do Rio de Janeiro: definição, base legal, objetivos, critérios 
específicos e competências; Conhecer a metodologia de 
cobrança aplicada no Estado do Rio de Janeiro, e em outras 
bacias hidrográficas do Brasil; Exercitar os conceitos 
envolvidos no calculo da cobrança estadual; Apresentar a 
experiência de implantação do instrumento em outras bacias 
hidrográficas brasileiras; Esclarecer papéis e 
responsabilidades na execução da cobrança: arrecadação e 
aplicação dos recursos; Pensar aperfeiçoamentos possíveis 
para a cobrança no Estado do Rio de Janeiro e propostas de 
encaminhamento. 
 

 
 

 
 

CERHI aprova PAP do Comitê Piabanha 
 

O Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Piabanha (PAP 
2016-2020) foi aprovado pelo Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos-RJ (CERHI-RJ) na tarde do dia 9 de 
dezembro. Muito elogiado pelos membros do Conselho, o 
planejamento do Comitê Piabanha continua sendo 
considerado referência para os Comitês de Bacia do Estado. 
Na ocasião, foi destacado também o processo participativo 
do Comitê e a ampla atuação da AGEVAP na elaboração do 
Plano. O PAP 2016-2020 orientará a aplicação de recursos 
do Comitê nos próximos anos, visando a melhoria da 
qualidade e o aumento da quantidade de água na região. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

  
 

Câmara Técnica do Comitê discute o Zoneamento Ecológico 
Econômico do RJ  
 

A convite da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), no 
último dia 30 de novembro, o Presidente do Comitê 
Piabanha, Paulo de Souza Leite, e o Especialista em Recursos 
Hídricos da AGEVAP-UD2, Fernando H. Moura, estiveram no 
município de Teresópolis para participar de uma das 
Consultas Públicas sobre o andamento do Zoneamento 
Ecológico Econômico do Estado do Rio de Janeiro - ZEE/RJ. 
Ao todo, a SEA promoverá 10 Consultas Públicas, uma em 
cada região hidrográfica do Estado, visando compartilhar 
com os segmentos representativos os avanços obtidos até o 
momento pelo projeto. Conhecer a percepção de cada 
participante e colher sugestões para a etapa conclusiva do 
ZEE/RJ, também está entre os objetivos dos encontros.  
 

 
Comitê Piabanha chega a sua 50ª RO 

 
No dia 15 de dezembro foi realizada a 50ª Reunião Ordinária 
do Comitê Piabanha, na Sede da APA Petrópolis, em Itaipava 
(RJ). Na ocasião foram comemorados os 10 anos de atuação 
do colegiado na Região Hidrográfica IV do Estado do Rio de 
Janeiro, além da escolha dos novos diretores: Presidente - 
Paulo de Souza Leite (CDDH), Secretária- Executiva - Rafaela 
dos Santos Facchetti (Transportes Única), Yara Valverde 
(NOVAMOSANTA), Luís Eduardo Amorim (Prefeitura de 
Paraíba do Sul), Leandro Coutinho (Prefeitura de 
Teresópolis) e Alexandre da Rocha (FIRJAN). Outros itens 
discutidos durante o encontro foram a aprovação do 
calendário de reuniões plenárias, de Diretório Colegiado e 
Câmaras Técnicas para 2016, aprovação de recurso 
financeiro para compra de materiais de divulgação do 
Comitê, definições sobre o Seminário de Sistemas de 
Informações, o andamento do Projeto de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário de Teresópolis e informes sobre o 
Programa de Residência Técnica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


