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14ª Reunião do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação e 6ª Reunião do Grupo de 
Trabalho Educomunicação 

  
Foi realizada, no dia 19 de setembro, na sala da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, 
em Petrópolis, a 14ª Reunião do Grupo de Trabalho Sistemas de Informação e a 6ª Reunião do Grupo 
de Trabalho Educomunicação. Na ocasião, foi proposta a criação de uma área de comunicação para o 
Comitê Piabanha, com a contratação de funcionário via processo seletivo da Agevap para assessoria de 
comunicação e desenvolvimento de ações do Programa 1 do Plano de Aplicação Plurianual do Comitê 
Piabanha, Ferramentas de Construção da Gestão Participativa. 
  

 

 
 

 Foto: Karolline Medeiros 

 
  

  

  

  

  

  



 
 

64ª Reunião do Diretório Colegiado 

A 64ª Reunião do Diretório Colegiado foi realizada no dia 25 de setembro, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Teresópolis. Na ocasião, os membros discutiram sobre a proposta de 
reajuste/correção do Preço Público Unitário (PPU) da cobrança pelo uso dos recursos hídricos; os 
procedimentos para a elaboração de projetos demonstrativos de biossistemas nos municípios da RH-IV; 
o andamento do Termo de Referência (TdR) Monitoramento de Rios na Região Hidrográfica IV; e as 
sugestões de encaminhamentos do GT PSA. Além disso, os membros foram informados a respeito do 
fracionamento para repasse do recurso do Subprograma 5.4 (2016); a carta autorizando a utilização de 
recurso para o aditivo Projeto de PSA; a proposta de cronograma necessário para alteração da 
metodologia da cobrança até a aprovação no CERHI e a proposta de criação de área de Comunicação 
para a Unidade Descentralizada 2. Em seguida, os membros se reuniram com representantes do Fórum 
Fluminense de CBHs e da Prefeitura de Teresópolis para tratar de assuntos relacionados à organização 
do ECOB 2019.  
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