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Palestra: “Cidades, Salvem Seus Rios: Articulação Entre 
Escolas e Rios”

09/07/2021

 Realizada no dia 02 de junho, dando continuidade ao Plano de Capacitação do

Comitê Piabanha. A palestra foi ministrada por Silvana Gontijo, Escritora, Jornalista,

Especialista em Midiaeducação e Presidente da Instituição Planetaponto.com.

 O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do Comitê no YouTube e está disponível

no link: https://www.youtube.com/watch?v=iN8Wj7BdqoQ



82ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Piabanha

61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de 
Gestão do Comitê Piabanha

09/07/2021

 No dia 15 de junho a 82ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Piabanha teve 

como destaque a apresentação do Inea sobre o projeto de recomposição das calhas 

dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão e dos parques fluviais de Itaipava - Petrópo-

lis/RJ. Também foi aprovada a Resolução CBH-Piabanhanº 68 que aprova a indicação 

da microbacia alvo na Região Hidrográfica IV (Piabanha) para participação no 1º ciclo 

do Programa Mananciais do CEIVAP.

 A Câmara Técnica Instrumentos de Gestão se reuniu em 22 de junho trazendo 

como destaque em sua pauta a apresentação sobre dados atualizados do cadastro de 

usuários de recursos hídricos da RHIV (INEA); a discussão sobre a minuta de Resolução 

para enquadramento de trechos de rios em Unidades de Conservação de Proteção 

Integral na RH-IV; e a apresentação - Estudo sobre a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos: aprimoramento e ingresso de novos usuários;



Reunião com Diretoria Executiva AGEVAP 

3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico

09/07/2021

 Na reunião realizada no dia 24 de junho de 2021, entre o Diretório Colegiado do 

Comitê Piabanha e a Diretora Executiva (Resende), Fernanda Scudino, foram discuti-

dos os desdobramentos do Planejamento de atividades e contratações prioritárias, 

encaminhado pelo Comitê para execução da AGEVAP. Dentre algumas das ações dis-

cutidas estão: os avanços no enquadramento de rios - plano de trabalho e contratação 

específica de especialista, a elaboração de projetos de saneamento em área rural e 

urbana da RH-IV e a Execução do Plano de Comunicação, especificamente a contrata-

ção de novo site.

 No dia 28 de junho aconteceu a 3ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

Saneamento Básico que em sua pauta trouxe, por exemplo, a discussão sobre a elabo-

ração de diagnóstico amplo de saneamento e projetos em localidades determinadas 

pelo Comitê Piabanha e a discussão sobre minuta de resolução que dispõe sobre o 

envio dos relatórios de qualidade da água ao Comitê Piabanha, pelos usuários de 

recursos hídricos da RH-IV que realizam o monitoramento da água captada.


