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XX ENCOB 

O Comitê Piabanha, representado pela diretora Erika Melo e pelo membro Paulo de Souza Leite, 
participou do XX ENCOB - Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas. Realizado entre 20 e 
24 de agosto, em Florianópolis (SC), o evento teve como tema "O Futuro da Água: o desafio dos 
Comitês na terceira década da política nacional de recursos hídricos", onde reuniu centenas de pessoas 
entre usuários, sociedade civil, poder público, ambientalistas, organizações não governamentais 
(ONGs), agências de bacias, imprensa e outros interessados. O objetivo foi reunir todo segmento 
voltado à gestão integrada e participativa de recursos hídricos para promover o intercâmbio de vivências 
e experiências no processo de descentralização das ações de gestão das águas do Brasil, além de 
construir, de forma conjunta, os novos horizontes de gestão participativa.  
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66ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha 

Foi realizada no dia 21 de agosto, em Teresópolis, a 66ª Reunião Ordinária do Comitê Piabanha com a 
presença de 48 pessoas, dentre membros e convidados. Foi aprovada a Resolução nº46/2018, que 
adequa os grupos de trabalho ao Regimento Interno. O especialista em Recursos Hídricos da Agevap, 
David Costa, apresentou a proposta do Termo de Referência de Monitoramento da Qualidade da Água 
do Rio Piabanha. Já os diretores do Comitê, Rafaela Facchetti e José Paulo Azevedo, realizaram um 
breve resumo a respeito dos encaminhamentos realizados nas últimas reuniões do Fórum Fluminense 
de CBHs. Por fim, os membros foram informados sobre o convite para o evento “Plano de Segurança de 
Saneamento na Bacia do Piabanha”, o andamento do Plano de Recursos Hídricos CEIVAP e, por fim, o 
termo aditivo referente aos projetos de PSA Hídrico para a Fase II (manutenção).  
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46ª Reunião da Câmara Técnica Institucional 

No dia 31 de agosto, foi realizada, na sala de reuniões da Secretária de Serviços, Segurança e Ordem 
Pública, em Petrópolis, a 46ª Reunião da Câmara Técnica Institucional. Os membros discutiram a 
sustentabilidade do Comitê Piabanha e sua delegatária para o ano de 2018 e sobre a ampliação da 
Base de Cobrança.  
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