
AGOSTO

Agosto

4ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense 
de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH)   

A 4ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográ-

ficas (FFCBH) aconteceu no dia 3 de agosto e teve como um dos principais assuntos a 

aprovação da logo do IX ECOB RJ. Foi apresentado ainda o estudo das Leis referentes 

à Compensação financeira (CFURH) e foi discutida também a Criação da conta reserva 

dos Comitês/AGEVAP. 

03/09/2021



Reunião com a Prefeitura de Teresópolis 

Reunião do Diretório Colegiado com o Presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores de Petrópolis  

03/09/2021

No dia 05 de agosto, foi realizado mais um encontro do conjunto de reuniões de apro-

ximação com os municípios que fazem parte da RH-IV, que contou com a participação 

de representantes da Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis.   

Os encontros visam apresentar o Comitê Piabanha às equipes municipais, falar a res-

peito de sua atuação na região, ações e projetos previstos, bem como ouvir dos muni-

cípios suas percepções e prioridades no que se refere a temas relacionados aos recur-

sos hídricos. As conversas com os representantes municipais também objetivam a 

identificação de oportunidades para investimento de recursos financeiros, por meio de 

projetos e intervenções nessas localidades. 

O Diretório do Comitê Piabanha se reuniu no dia 6 de agosto com o presidente da 

Câmara Municipal de Petrópolis, Frederico Procópio, e com representantes do Ministé-

rio Público Estadual, Promotores Zilda Januzzi, Gisela Pequeno e José Maximino. Na 

ocasião foi tratado o alinhamento inicial de uma proposta de projeto de melhoria da 

qualidade da água dos rios de Petrópolis. Além deste assunto, foram discutidos temas 

referentes aos instrumentos de gestão de recursos hídricos na região. Um novo encon-

tro foi agendado para o dia 20 de agosto para ser iniciado o desenvolvimento de um 

plano de trabalho. 



1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico 

83ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha 

03/09/2021

A Câmara Técnica Saneamento Básico teve sua primeira reunião extraordinária agen-

dada para o dia 16 de agosto e nela a principal discussão foi a Minuta de resolução que 

dispõe sobre a hierarquização para projetos de esgotamento urbano com base no 

Plano de Bacia. Os membros também falaram sobre o status dos encaminhamentos da 

CT.

O Comitê Piabanha teve sua reunião plenária ordinária em 17 de agosto e nela, vários 

assuntos de suma importância foram tratados. Primeiro foi lançado oficialmente o 

portal SIGA-Piabanha (Sistema Integrado de Gestão das Águas Piabanha). Também foi 

tratado a respeito da Nota de Esclarecimento sobre as obras nos rios Cuiabá, Carvão e 

Santo Antônio. O Comitê discutiu ainda as Inscrições das instituições no Processo Elei-

toral do CEIVAP. Houve um momento em que foram divulgados os Informes Mensais 

do Comitê Piabanha. 

A reunião aprovou ainda duas resoluções: a Resolução que dispõe sobre a priorização 

da Comunidade remanescente do Quilombo da Boa Esperança, para ações de sanea-

mento e de recuperação hídrica e ambiental, e a Resolução que dispõe sobre a aprova-

ção da hierarquização de municípios da Região Hidrográfica IV para receberem projeto 

de Sistema de Esgotamento Sanitário.



03/09/2021

4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais 

A Câmara Técnica Mananciais se reuniu no dia 19 de agosto e dentre os principais 

assuntos a serem discutidos estavam: a proposta de Regulamentação do Cadastro 

Estadual de Iniciativas para Proteção e Recuperação de Mananciais (CERHI-RJ); o 

andamento do Programa Mananciais do CEIVAP; e a apresentação sobre águas subter-

râneas, com o Professor Décio Tubbs (UFRRJ), Coordenador da Câmara Técnica 

Águas Subterrâneas do CERHI-RJ.

 



03/09/2021

19ª Reunião do Grupo de Trabalho Plano de Bacia e Enquadramento

No dia 19 de agosto houve a 19ª Reunião do Grupo de Trabalho Plano de Bacia e Enqua-

dramento que teve como pauta a identificação de sinergias no monitoramento de qua-

lidade e quantidade de água entre CBH Piabanha, Câmara Municipal de Petrópolis, 

INEA, ANA, CPRM, universidades e GTT Segurança Hídrica do MP RJ; as discussões 

sobre inclusão de estação da CPRM na bacia do rio Piabanha na rede de referência da 

ANA; e a apresentação e validação de dados para inclusão no SIGA Web Piabanha.

Reunião do Diretório Colegiado com o Presidente da Câmara
Municipal de Vereadores de Petrópolis

O Diretório do Comitê Piabanha realizou no dia 20 de agosto sua terceira reunião com 

o Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Frederico Procópio. Na ocasião, o 

Comitê apresentou a minuta inicial do Plano de Trabalho referente à parceria, com a 

proposição de cronograma, metas, etapas, atividades e indicadores de avaliação. O 

conteúdo apresentado foi discutido durante a conversa e foram colhidas as contribui-

ções dos presentes.



03/09/2021

62ª Câmara Técnica Instrumentos de Gestão 

No dia 24 de agosto a CT Instrumentos de Gestão se reuniu para tratar sobre as etapas 

necessárias para alteração da fórmula da cobrança e valores do PPU. Também foi pau-

tada a discussão sobre a viabilidade de cobrança das PCH’s da RH-IV. Houve ainda um 

resgate sobre a discussão da possibilidade de cobrança pelo uso da água por agricul-

tores familiares e empreendedores familiares rurais cadastrados no CNARH ou com 

requerimento de outorga que são considerados regulares pela Resolução INEA nº 

15/2010. 

Apresentação do PGRS Digital 

No dia 27 de agosto o Comitê Piabanha apresentou o Sistema PGRS Digital Módulo de 

Gestão Pública. O Sistema PGRS Digital foi desenvolvido para a recepção eletrônica 

dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, análise, tramitação, aprova-

ção, fiscalização dos transportadores e destinadores, gestão dos resíduos e acompa-

nhamento da logística reversa. 

O sistema será oferecido gratuitamente a todos ao Municípios que compõem o 

Comitê do Piabanha por meio de Acordo de Cooperação, conforme a Lei nº 13.019/14 

modificada pela redação da Lei nº 13.204/15 que permite que seja firmado Acordo de 

Cooperação, dispensando o chamamento público para o desenvolvimento de ativida-

des de interesse público. 

Todos os Informativos Mensais do Comitê Piabanha 
estão disponíveis no site:

http://www.comitepiabanha.org.br/publicacoes.php


