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25ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado  

03/08/2021

No dia 09 de julho, Diretório Colegiado promoveu sua 25ª reunião extraordinária. O 

encontro virtual teve entre seus principais assuntos a discussão sobre um posiciona-

mento oficial do Comitê Piabanha com relação às intervenções nos Rios Cuiabá, Santo 

Antônio e Carvão; a Resolução de Pactuação do PIRH-PS e Planos Afluentes; e o Proje-

to de Mobilização e Educação Ambiental.  

 



4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico
ampliada à CT Mananciais 

Evento do projeto Sala Verde Que Te Quero Verde 
da SMMA/Teresópolis 

03/08/2021

No dia 12 de julho, aconteceu a 4ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento 

Básico ampliada à CT Mananciais para discutir e deliberar sobre a minuta de Resolução 

referente à priorização da área da comunidade remanescente do Quilombo da Boa 

Esperança para o desenvolvimento de ações de saneamento e de recuperação hídrica 

e ambiental. Também foi discutida a proposta de hierarquização para projetos de esgo-

tamento urbano com base no Plano de Bacia.  

Com o Tema “A atuação do Comitê Piabanha na Região Hidrográfica IV (Piabanha)” foi 

realizado no dia 14 de julho o evento do projeto Sala Verde Que Te Quero Verde da 

SMMA/Teresópolis. Nele, a presidente do Comitê Piabanha, Erika Cortines, apresentou 

os diversos aspectos da gestão dos recursos hídricos na Região Hidrográfica IV do 

Estado do Rio de Janeiro, com a mediação da diretora do Centro de Ciências e Tecno-

logia - CCT do UNIFESO, Vivian Telles. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal Sala 

Verde Que Te Quero Verde no YouTube e está disponível no link: https://www.youtube.-

com/watch?v=N03S4XUhbvU



Representação do Comitê Piabanha na reunião da Câmara Técnica 

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

03/08/2021

Em 15 de julho foi realizada a 3ª Reunião Ordinária da CT IV do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Rio de Janeiro (CERHI-RJ). O encontro online teve os seguintes 

itens de discussão: a priorização da pauta de discussões da CTIV-CERHI para o ano de 

2021; levantamento junto aos CBHs das ações já realizadas, em andamento ou progra-

madas nas suas respectivas regiões hidrográficas relacionadas à Infraestruturas 

Verdes; e foi apresentada a proposta de Regulamentação do Cadastro Estadual de 

Iniciativas para Proteção e Recuperação de Mananciais.  

 

O Diretório do Comitê Piabanha se reuniu com o presidente da Câmara Municipal de 

Petrópolis, Frederico Procópio, no dia 23 de julho. Na ocasião, foi feito um alinhamento 

inicial a respeito de uma proposta de projeto de despoluição do rio Piabanha. O objeti-

vo foi iniciar as discussões para formalizar um Acordo de Cooperação Técnica a fim de 

viabilizar a atuação conjunta do Comitê Piabanha e da Câmara Municipal nesse impor-

tante projeto para o município de Petrópolis e para a Região Hidrográfica IV, área de 

atuação do Comitê. Também há intenção de envolver, futuramente, outras entidades, 

como universidades e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. As tratativas 

terão continuidade na próxima reunião, agendada para o dia 06/08. 

de Infraestrutura Verde do CERHI



Palestra Online - Comitê Piabanha 

03/08/2021

Dando continuidade ao Plano de Capacitação do Comitê Piabanha em 2021, no dia 28 

de julho foi realizada a palestra ministrada pela geóloga, Maristela Almada Gomes de 

Oliveira, do Programa de Pós-graduação em Modelagem e Evolução Geológica – 

UFRRJ. O tema foi “Aspectos das águas subterrâneas na Região Hidrográfica IV (Pia-

banha)”. O evento foi transmitido pelo canal do Comitê no Youtube e pode ser acessa-

do clicando no link https://www.youtube.com/watch?v=eUhEHZFb0a4. 

 

81ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado  

O Diretório Colegiado do Comitê Piabanha teve sua 81ª Reunião Ordinária no dia 30 de 

julho, realizada por videoconferência, e dentre os pontos discutidos estavam: a adesão 

- Observatório de Governança das Águas - Monitoramento da Governança das Águas; 

apresentação da minuta do TdR - Contratação de desenvolvimento do novo site; apre-

sentação da minuta do TdR - Contratação Projeto de Mobilização e Educação Ambien-

tal; foi deliberado sobre o Grupo para revisão da Resolução nº 40/2017 - Regras eleito-

rais do Comitê Piabanha; e foi tratado sobre a minuta de nota de esclarecimento à 

sociedade - obras nos rios Cuiabá, St. Antônio e Carvão. 

 




