
3º Seminário do Plano de Bacia Hidrográfica do Piabanha

No início do mês, no dia 03 de março, foi realizado o 3º Seminário do Plano 
de Bacia Hidrográfica do Piabanha com tema “Apresentação do Relatório 
PF05 - Consolidação do Plano”.
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No dia 10 de março, foi realizada uma reunião de alinhamento dos diretores do 
Comitê Piabanha coma Assessoria Jurídica  e  a Diretora Executiva da AGEVAP. Foram 
discutidos na ocasião formas de melhoria no atendimento às demandas do Comitê 
Piabanha, questões sobre reestruturação da Unidade Descentralizada 2, priorização 
de ações para serem desenvolvidas e formas de otimizar as compras, licitações e 
contratações de serviços, entre outros assuntos. 

Reunião de alinhamento do Diretório Colegiado do Comitê 
com a Assessoria Jurídica e Diretora Executiva da AGEVAP  
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No dia 04 de março, foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica 
Mananciais. O encontro promoveu a continuidade da discussão sobre a 
hierarquização de sub-bacias para o Programa Mananciais.  

1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica Mananciais. 
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No dia 12 de março, foi realizada a 59ª Câmara Técnica Instrumentos de Gestão. Esse 
encontro trabalhou três tópicos, sendo esses: a apresentação sobre o levantamento do 
segmento “Outros” na RH-IV (Cadastro de usuários de recursos hídricos), o status do 
levantamento de atas dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente e status dos 
encaminhamentos da CT-IG.  

59ª Câmara Técnica Instrumentos de Gestão  

No dia 24 de março, foi realizada a 2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 
Mananciais. O encontro promoveu a continuidade da discussão sobre a 
hierarquização das Microbacias dentro da Sub-bacia do Rio Preto, que fará parte 
do Programa Mananciais. Além dos membros da CT-MAN, a reunião contou com 
a participação de representantes da empresa contratada, responsável pela 
execução dos trabalhos relacionados ao Programa Mananciais. Foi apresentado 
pela empresa o trabalho de priorização das microbracias e foram colhidas 
contcontribuições dos membros da CT.  

2ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais 
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No dia 18 de março, foi iniciado o conjunto de reuniões de aproximação com os 
municípios que fazem parte da RH-IV. Os encontros visam apresentar o Comitê 
Piabanha às equipes municipais, falar a respeito de sua atuação na região, ações e 
projetos previstos, bem como ouvir dos municípios suas percepções e prioridades no 
que se refere a temas relacionados aos recursos hídricos. As conversas com os 
representantes municipais também objetivam aidentificação de oportunidades para 
investimento de recursos financeiros, por meio de projetos e intervenções nessas 
localidlocalidades. 

Reuniões do Comitê Piabanha com Prefeituras Municipais 



05/04/2021

No dia 25 de março, foi realizado pelos Comitês de Bacias Hidrográficas Médio 
Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, o Webinar 
do Dia Mundial da Água.  O evento abordou o tema "Proteção e Recuperação de 
Mananciais". A discussão tratou dos seguintes pontos: a análise geomorfométrica como 
subsídio à Identificação de Áreas Prioritárias Para Proteção e Recuperação de 
Mananciais, Áreas de Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais (AIPMs) nas 
Regiões Hidrográficas MPS, Piabanha, R2R e BPSI e Base legal e iniciativas para 
prproteção e recuperação de mananciais na bacia do rio Paraíba do Sul: PRO-PSA e 
Programa Mananciais. O evento foi mediado pela presidente do Comitê Piabanha, Erika 
Cortines e, contou com a participação dos palestrantes convidados Helton Souza - 
CEPEDES/UERJ, Laís Costa – INEA, Silvia Marie Ikemoto – CEIVAP.  

Webinar do Dia Mundial da Água 



No dia 26 de março, foi realizada a 79ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado 
do Comitê Piabanha. No encontro foram abordados os seguintes tópicos:   
Agendamento de Reunião Plenária para apresentação de projetos e estudos de 
outras instituições na RH-IV; a atualização sobre a proposta de alterações na 
estrutura da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha (UD2); discussão sobre a 
Minuta de Resolução que amplia o escopo de atuação do Escritório de Projetos 
Técnicos; status das reuniões da Equipe com as Prefeituras da RH-IV; a atualização 
dada proposta de planejamento e solicitação de contribuições dos membros via 
formulário para posterior  discussão/consolidação em Oficina de Planejamento e 
Informes gerais. 

79ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha 

Também no dia 26 de março, foi realizada a 21ª Reunião Extraordinária Plenária do 
Comitê Piabanha. A reunião teve como item de discussão a aprovação da Minuta 
de Resolução do CBH Piabanha que dispõe sobre a aprovação do Plano de Bacia 
da Região Hidrográfica Piabanha - RH-IV. Foi realizada uma apresentação 
resgatando o processo de elaboração do Plano, suas etapas e produtos, além de 
uma importante explanação do Coordenador do GT Plano e da Presidente do 
Comitê, que destacaram a relevância desse instrumento de gestão para a RH-IV. 
AoAo final, foi aprovada a Resolução CBH Piabanha, nº 66/2021, que aprovou Plano de 
Bacia da Região Hidrográfica Piabanha – RH-IV". 

21ª Reunião Extraordinária Plenária do Comitê Piabanha  



No dia 31/03, com os Planos de Recursos Hídricos dos Comitês de Bacias Afluentes 
do Paraíba do Sul aprovados, o CEIVAP promoveu o evento "Pactuação dos Planos 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e Bacias 
Afluentes", no Canal do CEIVAP no YouTube. O evento contou com a participação 
de membros do Comitê Piabanha e dos demais Comitês, além de representantes 
da Agência Nacional de Águas e dos órgãos gestores de recursos hídricos 
estaduais. 

Pactuação dos Planos de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul e Bacias Afluentes  
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