


Foi definido no dia 7 de outubro a cidade que sediará o próximo encontro, sendo a 
mesma Curitiba, Paraná.

Assembleia Geral ENCOB
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No dia 6 de outubro foi realizada a reunião para a retomada do fórum florestal 
fluminense com a participação da presidente Erika Cortines.

Retomada do Fórum Florestal Fluminense
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Com início no dia 8 de outubro, Comitê Piabanha realizou reuniões para tratar do 
assunto relacionado ao enquadramento de trechos de rios nas Unidades de 
Conservação de Proteção Integral da sua área de atuação, Região Hidrográfica IV. Assim, 
foram realizadas reuniões com 9 UCs, sendo elas: Monumento Natural Municipal da 
Pedra das Flores, Parque Natural Municipal da Araponga, Parque Estadual dos Três 
Picos, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Natural Municipal Montanhas de 
Teresópolis, Reserva Biológica Estadual de Araras, Refúgio de Vida Silvestre Estadual da 
SeSerra da Estrela, Parque Natural Petrópolis e Monumento Pedra do Elefante. Todas as 
unidades consultadas foram favoráveis à iniciativa e, com base nas discussões, o Comitê 
Piabanha dará andamento aos trâmites para enquadramento dos trechos de rios.

Reunião com ReBio Araras 

No dia 13 de outubro, foi realizada a 5ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 
Mananciais. O encontro discutiu as atualizações sobre o Programa Mananciais 
(Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Teresópolis e EMATER) e 
também discutiu os seguintes tópicos: Minuta de Resolução do CERHI que 
dispõe sobre o Cadastro Estadual de Ações de Soluções Baseadas na Natureza, 
discussão sobre recuperação e amplificação florestal, proteção de mananciais e 
sustentabilidade no uso do solo no projeto referente à Comunidade Quilombola 
e e a apresentação sobre a CT Águas Subterrâneas do CERHI (Geólogo Anderson 
Martins).

5ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais
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No dia 14 de outubro, foi realizada a 5ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico 
(CT-SB). O encontro discutiu os seguintes tópicos: Apresentação do Diagnóstico 
referente ao projeto de Sistema Alternativo de Esgotamento de Carmo/RJ (Empresa 
Seletiva Consultoria e Projetos), a apresentação e informes sobre o V Seminário de 
Saneamento do Comitê Piabanha e finalizou a reunião com alguns informes gerais.

5ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento 

No dia 15 de outubro, foi realizada uma reunião para alinhamento e planejamento das 
ações a serem desenvolvidas no Quilombo da Boa Esperança, em Areal, no âmbito da 
parceria que está sendo formalizada entre Comitê Piabanha e Fiocruz (Fórum Itaboraí).

Reunião com a Fiocruz 
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No dia 19 de outubro, foi realizada a 84ª Reunião Ordinária do Plenário do Comitê 
Piabanha. O encontro discutiu os seguintes tópicos: Apresentação da empresa 
Hydroscience sobre os resultados do monitoramento dos rios afluentes, aprovação 
do Instituto de Biologia da UFRJ como membro  suplente da Sociedade Civil, 
proposta de calendário para o Processo Eleitoral do Comitê  Piabanha do mês de 
abril de 2022 a abril de 2026, apresentação do organograma atualizado da equipe 
da Secretaria Executiva do Comitê Piabanha com os novos técnicos e estagiários e 
osos informes sobre: o V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha, Encontro 
de Pesquisadores, resposta dos municípios sobre a adesão ao processo de 
concessão dos serviços de água e esgoto pelo governo do Estado e finalizando 
com os informes sobre as participações no FFCBHs, CERHI e demais instâncias.

84ª Reunião Ordinária do Plenário do Comitê Piabanha

No dia 20 de outubro, foi realizado o primeiro painel do V Seminário de 
Saneamento - A interface entre o saneamento e o enquadramento dos corpos 
hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica IV. O seminário discutiu a 
seguinte temática: Os desafios do setor de saneamento na Região Hidrográfica IV 
perante o novo Marco Legal. Até o momento foram 215 visualizações no Youtube.

1° painel do V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha



No dia 20 de outubro, foi realizada uma apresentação sobre os Planos de Bacias 
dos Comitês da bacia do Rio Dois Rios, Piabanha, Médio Paraíba do Sul e Baixo 
Paraíba do Sul e Itabapoana e na sequência foi apresentada uma Resolução CERHI 
conjunta para aprovação dos quatro planos de bacias que foi acatada por 
unanimidade. Além disso, tratou-se sobre a PL 2.455/2020 (SEUC-RJ) e foram 
mostradas as principais alterações inseridas pelos membros do CERHI e 
respectivas câmaras técnicas. Por fim, foi aprovado o relatório destas alterações 
papara ser encaminhado aos proponentes da PL; ocorreram informes sobre a 
comissão especial para avaliação da suspensão de algumas instituições em suas 
representações oficiais no CERHI (a suspensão temporária foi cancelada e as 
instituições voltam a participar oficialmente com direito a voto); e o INEA 
apresentou a Resolução que atualiza os valores de PPU cobrados pelo uso de 
recursos hídricos

Reunião CERHI-RJ 

No dia 27 de outubro, foi realizado o segundo painel do V Seminário de 
Saneamento - A interface entre o saneamento e o enquadramento dos corpos 
hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica IV. O seminário discutiu a 
seguinte temática: Alinhamento das metas do setor de saneamento em relação ao 
enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso, visando à segurança 
hídrica. Até o momento foram 129 visualizações no Youtube.

2° painel do V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha
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Foi realizada no dia 27 de outubro reunião dos quatro comitês de bacia 
hidrográfica do contrato 01/2010 com o INEA e a AGEVAP para discussão sobre os 
valores de custeio para 2022.

Reunião com o INEA

No dia 28 de outubro foi aprovada a resolução que distribui os recursos do CFHUR 
entre os comitês de baixa arrecadação para o ano de 2022.

CTIG/CTIL CERHI 
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No dia 03 de novembro, foi realizado o terceiro painel do V Seminário de 
Saneamento - A interface entre o saneamento e o enquadramento dos corpos 
hídricos em classes de uso na Região Hidrográfica IV. O seminário discutiu a 
seguinte temática: Perspectivas para o enquadramento de corpos hídricos em 
classes de uso na Região Hidrográfica IV. Até o momento foram 106 visualizações 
no Youtube.

3° painel do V Seminário de Saneamento do Comitê Piabanha
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