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PSA Hídrico é discutido em reunião 

 

Membros do Comitê Piabanha participaram no dia 16 de 

junho, na sede da APA Petrópolis, da 47ª Reunião Ordinária. 

Entre os principais assuntos discutidos estiveram o plano de 

ações da instituição e a aprovação da Resolução de criação 

do Grupo de Trabalho (GT) do Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais com foco em recursos hídricos (PSA 

Hídrico). Logo no início da manhã, foi iniciada a 

apresentação dos projetos da Região Hidrográfica IV (RH-

IV) contemplados no Programa PSA Hídrico do CEIVAP. 

Sobre o assunto, falaram os representantes da Rede de 

Desenvolvimento Humano (REDEH), Patrícia Kranz, e do 

Instituto Nacional de Tecnologia e Uso Sustentável 

(INNATUS), José Carlos Marques. Ainda durante a Plenária, 

foi apresentada a equipe de assessoria de comunicação e 

imprensa do Comitê, fato que marca novas diretrizes de 

comunicação, com um trabalho mais focado na divulgação 

do Comitê para a sociedade. 

 

 

 

 

  

Comitê Piabanha promove oficina de revisão do Plano de 

Ações 

 

Nos dias 18 e 19 de junho, o Comitê Piabanha realizou a 

Oficina de avaliação e revisão do Plano de Ações e Aplicação 

de Recursos Financeiros do Comitê. O encontro, que 

aconteceu nas dependências do Riverside Park Hotel, em 

Petrópolis, e reuniu membros da instituição, usuários da água, 

poder público, sociedade civil e convidados, teve como meta 

justamente rever e avaliar as ações já feitas pelo Comitê e 

propor novas diretrizes, que serão colocadas em prática nos 

próximos anos. A próxima fase é a elaboração de um relatório 

com a compilação de tudo que foi proposto de ações para os 

próximos anos, pois é com base neste documento que será 

feito o novo Plano de Ações do Comitê Piabanha. 

 

 

Propostas de atividades de saneamento para o Plano de 

Ações do Comitê é tema central em reunião 

 

No dia 30 de junho os membros do Comitê Piabanha 

participaram da 30ª reunião da Câmara Técnica 

Institucional, realizada no auditório da APA Petrópolis. O 

principal tema comentado foi relacionado aos projetos de 

saneamento para o Plano de Ações do Comitê Piabanha, em 

continuidade ao que foi dito na Oficina de Avaliação e 

Revisão do Plano de Ações. Além disso, foram tratadas 

propostas de criação de novas Câmaras Técnicas. O 

coordenador do encontro, David Miller, retomou a 

discussão de projetos complementares referentes ao 

trabalho de saneamento e qualidade da água, iniciado na 

Oficina. No que diz respeito à criação de novas Câmaras 

Técnicas, foi proposto que as ações discutidas pelos Grupos 

de Trabalho sejam distribuídas em três novas Câmaras. 

Além disso, levantou-se a possibilidade de encontros 

virtuais com o intuito de tornar mais ágil a tomada de 

decisões. 

 

 

 


