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63ª Reunião do Diretório Colegiado 
 
 

Foi realizada, no dia 3 de agosto, na sala da Secretária de Serviços, Segurança e Ordem Púbica, em 
Itaipava (Petrópolis), a 63ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado. Com a presença de seis diretores 
e três convidados, foram discutidos assuntos como a adequação dos Grupos de Trabalho segundo a 
Resolução; a carta enviada pela Secretaria de Estado do Ambiente (SEA)/Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), que trata da redução da arrecadação do Comitê Piabanha devido aos pedidos de 
revisão de outorga; a situação do Plano de Aplicação Plurianual, os recursos disponíveis e a situação 
dos repasses; e o andamento das ações prioritárias definidas pelo Comitê Piabanha. Além disso, foram 
realizados informes a respeito da reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográfica 
(FFCBH), a carta enviada à AGEVAP solicitando informações sobre a atual situação da sustentabilidade 
do CG INEA 01/2010 para 2019; as cartas enviadas ao FFCBH a respeito dos recursos do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI) e da realização do Encontro de Comitês de Bacias 
Hidrográficas - ECOB 2019 no município de Teresópolis; e sobre a solicitação de contato com os 
Comitês PCJ (Piracicaba, Capivari e Jundiaí). 
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Reunião do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas com o INEA 

A presidente do Comitê Piabanha, Rafaela Facchetti, os diretores José Paulo Azevedo e Luís Eduardo 
Amorim, e o coordenador da Câmara Técnica Institucional, David Miller, representaram o Comitê 
Piabanha na reunião do FFCBHs com o INEA, realizada no dia 7 de agosto, no Rio. A ocasião teve 
como assunto principal a discussão a respeito da cobrança e do custeio das delegatárias a partir de 
2019.  

 
 

Comitê Piabanha realiza Visita Técnica às PCHs do município Areal 

No dia 13 de agosto, o Comitê Piabanha, em parceria com a Quantum Gerações, realizou uma visita 
técnica às Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) dos rios Piabanha, Fagundes e Preto, localizadas no 
município de Areal, com o objetivo de conhecer o regime operacional e o tipo de monitoramento 
realizado nessa área para auxílio na elaboração do Termo de Referência de Monitoramento do Comitê 
Piabanha. Na ocasião, estavam presentes os diretores do Comitê Piabanha, Luís Eduardo Amorim e 
José Paulo de Azevedo; os estagiários da AGEVAP, Karolline Medeiros, Luis Henrique Gouvea e 
Yasmin Albuquerque; o especialista em Recursos Hídricos da AGEVAP, David Costa; e a equipe 
técnica da Quantum Gerações.  
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Assembleia Geral do Fórum Fluminense de Comitês de Bacia Hidrográfica 

No dia 14 de agosto, foi realizada no auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), no Rio de 
Janeiro, a Assembleia Geral do FFCBHs. Na ocasião, foram discutidos assuntos como os estudos 
prévios sobre cenário de sustentabilidade financeira do FUNDRHI, as estratégias de difusão da carta 
de Maricá/RJ, além da aprovação da disponibilização dos relatórios financeiros do V e VI ECOB no 
site do FFCBHs e a resolução de criação de Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 
CBHs/INEA 001/2010. Representando o Comitê Piabanha estavam presentes os diretores José Paulo 
Azevedo e o Luís Eduardo Amorim. 

 
 

82ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI-RJ) 

A 82ª Reunião Ordinária do CERHI aconteceu no dia 15 de agosto, no auditório da SEA/INEA, no Rio. 
Na ocasião, foi realizada uma apresentação do pedido de vista da minuta de Resolução CERHI-RJ, 
que dispõe sobre o procedimento para atualização dos preços públicos unitários cobrados pelo uso 
de recursos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro, e do estudo feito pela Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) sobre saneamento e fontes alternativas de água para 
a indústria. Além disso, foram abordados assuntos como a homologação da composição do GT PSA 
e a prorrogação do GT Progestão.  

 


