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12ª Reunião Extraordinária aprova PAP 

 

A 12ª Reunião Extraordinária do Comitê Piabanha aconteceu 
no dia 6 de novembro, na Sede da APA Petrópolis, e reuniu 
diversos membros do Comitê além de convidados. O 
encontro teve como principal objetivo discutir e aprovar o 
Plano de Aplicação Plurianual do Comitê Piabanha (PAP). O 
documento foi elaborado a partir das contribuições da 
Oficina de Revisão e Avaliação do Plano de Ações do Comitê, 
das reuniões da Câmara Técnica Institucional e do Grupo de 
Trabalho Plano de Bacia, realizadas no período de 18 de 
junho a 26 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
PAP do Comitê Piabanha é aprovado pela Câmara Técnica 
de Instrumentos de Gestão CERHI 
 

No último dia 11 de novembro, durante reunião da Câmara 
Técnica de Instrumentos de Gestão do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERHI), foi aprovado o Plano de Aplicação 
Plurianual do Comitê Piabanha (PAP). Representando o 
Comitê, o Secretário Executivo da instituição, Sérgio 
Bertoche. O próximo passo é encaminhar o documento para 
que seja aprovado, também, pela Câmara Técnica 
Institucional Legal do CERHI. 
 

  

 Organização de oficinas de capacitação marca o fim da 1ª 
quinzena de novembro 

 

O Comitê Piabanha apoiou e participou da organização da 2ª 
Oficina de capacitação/nivelamento do Comitê sobre 
adaptação às mudanças climáticas baseada em ecossistemas 
- AbE e, também, da Oficina Subsídios para o Termo de 
Referência do Plano de Bacia do Piabanha, que aconteceram 
nos dias 18 e 19 de novembro, respectivamente, na Sede da 
APA Petrópolis.  O objetivo básico de ambos os encontros foi 
compartilhar e aprofundar conhecimentos referentes aos 
temas propostos. O resultado das Oficinas foi a elaboração 
de um escopo para o Termo de Referência do Plano de Bacia 
do Comitê Piabanha. O Grupo de Trabalho Plano de Bacia 
dará continuidade à elaboração do TdR e o intuito é que em, 
no máximo, dois anos o Comitê tenha o seu Plano de 
Recursos Hídricos concluído. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Seminário sobre Sistemas de Informações 
 

Outro evento que será promovido pelo Comitê Piabanha é o 
Seminário sobre Sistemas de Informações, previsto para o 
início do próximo ano. Os objetivos principais são o 
nivelamento do conhecimento e definição de critérios para o 
desenvolvimento de bancos de dados do Comitê. Além disso, 
serão realizadas palestras, debates e a entrega oficial do 
Banco de Dados Espaciais do INEA. 

 


