
INFORME
DIGITAL
FEVEREIRO - 2020

Fotografia:
Ruan Mayworm

EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA28/01 EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA28/01 EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA28/01 EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA28/01 EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA28/01 EDITAL DE AUXÍLIO A PESQUISA28/01



Com o intuito de 
disseminar e incentivar o 
estudo científico na 
região, o Comitê 
Piabanha lançou o Edital 
de Auxílio à Pesquisa 
para as modalidades de 
Pós-GPós-Graduação, 
Mestrado e Doutorado.

A 54ª CT aconteceu no 
dia 04 de fevereiro, no 
Parque Municipal de 
Petrópolis, em Itaipava. 
Algumas pautas 
apresentadas foram as 
aprovações da Ata da 
53ª 53ª Reunião da Câmara 
Técnica e calendário de 
reuniões da CT para 
2020. Além de 
sistematização do que 
foi apresentado nas 
reuniões anteriores e 
aassuntos relacionados à 
regularização do uso da 
água.

Neste mesmo dia, após a 
reunião, às 13h, David 
Miller ministrou uma 
capacitação com o tema 
“A importância de mapas 
e dados para um Comitê 
de Bacia Hidrográfica 
realizar a gerealizar a gestão dos 
recursos hídricos de sua 
área de atuação”. O 
palestrante apresentou 
mapas e suas aplicações 
para o conhecimento da 
área de atuação do 
CComitê Piabanha e 
fomentou uma discussão 
sobre a definição de 
critérios e prioridades de 
ações e investimentos.

Além disso, ele também 
tem como objetivo 
fomentar a obtenção de 
dados que possam 
contribuir para a gestão 
dos recursos hídricos da 
Região Hidrográfica IV.
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Os especialistas em 
recursos hídricos que 
atendem ao Comitê 
Piabanha iniciaram uma 
etapa de mobilização 
com as prefeituras dos 
municípios que 
compõem a RH-Icompõem a RH-IV. O 
objetivo desta ação é 
levantar informações 
relativas ao saneamento 
local, como sistemas de 
esgotamento sanitário e 
abastecimento
público de água.

A primeira etapa de 
visitas aconteceu nos 
dias 6, 19 e 20, nos 
municípios de Areal, São 
José do Vale do Rio 
Preto e Paty do Alferes, 
respectivamente. Foram 
aboabordados assuntos 
sobre a participação dos 
municípios nos editais 
promovidos tanto pelo 
Comitê Piabanha, 
quanto pelo CEIVAP, 
para desenvolvimento 
de pde projetos na área de 
tratamento de esgotos 
sanitários, além da 
discussão de 
necessidades municipais 
sobre o abastecimento 
de água.

VISITAS ÀS PREFEITURAS06, 19 e 20/02



A 4ª Reunião do Grupo Regimento Interno foi 
realizada no dia 7 de fevereiro, para a finalização da 
proposta de revisão do regimento interno. Esta 
prosposta será enviada aos membros para votação.

Ainda neste dia, ocorreu a 72ª Reunião 
do Diretório Colegiado, em Itaipava, no 
Parque Municipal de Petrópolis. Na 
ocasião foi apresentado o andamento 
do Monitoramento dos Rios da RH-IV, 
apresentação sobre projeto de 
recuperção de zonas ripárias. 

Também foram discutidos os  
Projetos de Sistemas 
Alternativos de Esgotamento 
Sanitário e a proposta de 
planejamento de ações do 
Comitê Piabanha para 2020. 
Foi abordada, ainda, a 
apaprovação do calendário de 
reuniões do Diretório para 
2020. E, por fim, foi 
apresentada a lista de 
demandas e pendências 
solicitada pela Subsecretaria 
de Recursos Hídricos (SEAS), 
e alguns informativos.

72ª REUNIÃO DO DIRETÓRIO 
COLEGIADO E 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE 
REGIMENTO INTERNO
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No dia 18 de fevereiro, terça-feira, foram realizados a 75ª 
Reunião Ordinária do Comitê Piabanha e o 1º Seminário 
da Fase II do Plano de Bacia para apresentação do 
Diagnóstico e Prognóstico da RH-IV. 

Primeiramente, a Reunião Ordinária do Comitê 
Piabanha apresentou temas de grande relevância, 
como: ações desenvolvias pelo Comitê em 2019 e ações 
programadas para 2020, recomposição dos GTs e da 
Câmara Técnica. Além de alguns informes importantes 
e aprovação da ata da 74ª Reunião Ordinária do Comitê 
Piabanha.

Mais tarde, aconteceu o 1º Seminário da Fase II da 
elaboração do Plano de Bacia, para apresentação do 
Diagnóstico e Prognóstico da RH-IV, ministrado por 
Carlos Bortoli, representante da empresa Profill.
Este é um tema de grande relevância, pois ajudará a 
nortear as decisões do Comitê. Além disso,
foram recolhidas contribuições dos membros 
sobsobre as temáticas apresentadas. 

Ambos os eventos foram realizados no 
Auditório do Palácio Itaboraí (Fiocruz), 
em Petrópolis, e contou com a 
participação dos membros do Comitê 
Piabanha. 
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