


Dando continuidade ao Plano de Capacitação em 2021, no dia 16/09, às 10h, foi 
realizada mais uma palestra promovida pelo Comitê Piabanha. Ela foi ministrada pela 
Professora Tainara Mendes de Andrade Soares, Mestre em Engenharia Ambiental, 
Licenciada em Biologia e Física e Tecnóloga em Gestão Ambiental. Assista no nosso 
canal no YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zPH51D4JfbA
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No dia 15 de setembro de 2021, foi realizada a 64ª Reunião Ordinária da Câmara 
Técnica Instrumentos de Gestão do CERHI (CTIG). A reunião teve como assuntos de 
discussão: a aprovação da Resolução CBH Piabanha nº 66, de 26/03/2021, que 
dispõe sobre a aprovação do Plano da Região Hidrográfica Piabanha – RH-IV e, 
ainda, discussões acerca de assuntos gerais.

64ª Reunião Ordinária da CTIG do CERHI 
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No dia 16/09, foram apresentadas as principais ações de Infraestrutura Verde e Soluções 
Baseadas na Natureza, planejadas ou em execução, informadas pelos nove comitês de bacia 
hidrográfica do estado do Rio de Janeiro. A partir de respostas de especialistas aos 
questionários encaminhado pela CTIV-CERHI-RJ, foi discutida uma proposta de minuta de 
resolução sobre o Cadastro de Iniciativas de Soluções Baseadas na Natureza para Segurança 
Hídrica. Essa proposta, após aprovada na CTIV, seguirá para as outras instâncias do CERHI 
para aprovação.

Reunião Câmara Técnica de Infraestrutura Verde do CERHI 

No dia 17 de outubro foi realizada mais uma reunião do Diretório Colegiado com 
o Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis. Na ocasião, foi apresentada a 
minuta do Acordo de Cooperação Técnica e do Plano de Trabalho para ações de 
melhoria nos rios de Petrópolis. Foram discutidas as alterações nas cláusulas e 
detalhadas as atividades do Plano de Trabalho. Os documentos foram 
encaminhados para avaliação da Câmara, visando posteriormente formalizar a 
parceria.

Reunião do Diretório Colegiado com o Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores de Petrópolis 
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No dia 21 de setembro de 2021, foi realizada a 4ª Reunião GT Mananciais do CEIVAP. 
Discutiu-se sobre a organização de um workshop sobre o Programa Mananciais para 
troca de experiências e elaboração de TDR para contratação de plataforma para gestão 
dos projetos que estão sendo iniciados. Também foi tratado sobre as contrapartidas dos 
CBHs aos PRISMAS, colocou-se que as contrapartidas deverão ser definidas após 
definição das ações de cada PRISMA. Tivemos a apresentação do PRISMA da Região do 
Rio Dois Rios. Além disso, a Prof. Dra. Erika Cortines UFRRJ/ITR e presidente do Comitê 
PiaPiabanha manifestou interesse para composição da câmara técnica em vaga aberta para 
a CT Mananciais, aceita pelos membros. Esta participação será importante para o 
processo de implementação do PROGRAMA Mananciais do CEIVAP na RHIV.

4ª Reunião GT Mananciais do CEIVAP 

No dia 24 de setembro, foi realizada a 82ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado, a 
reunião teve como pontos de discussão: a apresentação do resultado do Processo 
Seletivo de Técnicos em Recursos Hídricos e outras definições; a discussão sobre 
proposta de inclusão dos termos “periurbano” e “rural” no art. 6º da Lei 5.234/2008.4; 
Acordo de Cooperação Técnica Câmara Municipal de Petrópolis e a apresentação dos 
status de ações do Comitê, tais como a Organização do V Seminário de Saneamento e 
encontro de Pesquisadores; Informações sobre a adesão dos municípios ao processo de 
coconcessão dos serviços de água e esgoto pelo governo do Estado; a Homologação do 
Plano de Bacia pelo CERHI e informes gerais. 

82ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha 


