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3ª Reunião do GT Plano de Bacia 
 

Dando continuidade à elaboração do Plano de Aplicação 
Plurianual (PAP) do Comitê Piabanha, foi realizada, no dia 19 
de outubro, na Sede da APA Petrópolis, a 3ª reunião do 
Grupo de Trabalho (GT) Plano de Bacia. Na ocasião foi 
discutido sobre os recursos destinados para cada um dos 5 
Programas que compõem o Plano de Aplicação Plurianual. 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
Projetos de sistemas de dados e mapeamento são tema da 
49ª RO do Comitê 

 

A 49ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha aconteceu na 
manhã do dia 20/10, no auditório da APA Petrópolis. O 
encontro recebeu membros do Comitê e também convidados 
como o Secretário de Defesa Civil de Petrópolis, Rafael 
Simão. Entre os temas em debate estiveram o Projeto de 
Serviços Ecossistêmicos, a apresentação na nova equipe 
atuante no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Cadastro 
Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH), exibição 
e apresentação da plataforma SIGA-CEIVAP, prorrogação do 
prazo para a finalização do Plano de Aplicação Plurianual do 
Comitê, XVII Encob, além de informes e assuntos gerais.   

  
4ª Reunião do GT Plano de Bacia 

 

Após a adequação dos recursos para o Plano de Aplicação 
Plurianual (PAP), discutidos na 3ª reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) Plano de Bacia, durante a 4ª reunião desse GT, 
em 26 de outubro, foi definida, junto aos membros dos 
demais GTs do Comitê Piabanha, a destinação dos valores 
para cada um dos 5 Programas que compõem o PAP. Dando 
continuidade a esse processo, no dia 06/11 foi marcada a 
12ª Reunião Extraordinária do Comitê para a aprovação 
dessa vez pelo  plenário da instituição. Com o objetivo de 
validar o documento até janeiro de 2016, o PAP será 
encaminhado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Comitê Piabanha prestigia reunião do Ceivap 

 

A 3ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Consultiva 
(CTC) e o Grupo de Trabalho de Articulação Institucional 
(GTAI) do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do rio 
Paraíba do Sul (CEIVAP) aconteceu no final do mês de 
outubro, no dia 27, e contaram com a presença do 
Presidente do Comitê Piabanha, Paulo de Souza Leite. Entre 
os temas em pauta estiveram a análise dos relatórios 
referentes à revisão do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
do Paraíba do Sul e os encaminhamentos referentes ao 
Parecer CTC que trata da proposta de revisão de mecanismos 
e valores da cobrança da transposição para o rio Guandu. 
 

 


