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Reunião do Fórum Fluminense 

No dia 02 de fevereiro foi realizada 1ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Fluminense 

de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) do ano de 2022. No encontro foram dis-

cutidos assuntos como: Aprovação das atas das reuniões dos dias 26/11/2021, 

07/12/2021 e 14/12/2021; Carta n°001/2022 FNCBH - solicita indicação de representan-

tes; Parcerias entre Comitês de Bacias e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(MPRJ); Aquisição de material de divulgação do FFCBH; Aprovação do calendário de 

reuniões 2022. Além disso, foram dados alguns assuntos gerais como o levantamento 

sobre parcerias entre o laboratório do INEA e os comitês. 
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Segunda reunião para execução do Acordo de Cooperação Técnica 
(ACT) assinado pelo Comitê Piabanha com a Câmara Municipal de 
Vereadores de Petrópolis. 

21ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Plano de Bacia 
e Enquadramento 
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No dia 04 de fevereiro foi realizada a 21ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Plano 

de Bacia e Enquadramento. Durante a Reunião foram discutidos assuntos como: defini-

ção dos pontos, periodicidade e demais especificações para a continuidade do moni-

toramento de rios da RH-IV; Adequação da Resolução que dispõe sobre o GT Plano de 

Bacias e Enquadramento para acompanhamento da execução do Plano. 

No dia 10 de fevereiro foi realizada a segunda reunião para dar andamento ao Acordo 

de Cooperação Técnica (ACT) assinado pelo Comitê Piabanha e a Câmara Municipal 

de Vereadores de Petrópolis. O ACT tem como objetivo viabilizar a atuação conjunta 

no desenvolvimento de ações integradas visando a melhoria da qualidade da água dos 

rios no município de Petrópolis, como a captação de recursos para desenvolvimento 

de projetos; o levantamento e consolidação de dados de monitoramento existentes; a 

participação da Câmara Municipal nas discussões sobre o enquadramento dos corpos 

hídricos em classes de uso; ações de educação ambiental incorporando a temática de 

recursos hídricos; oficinas junto às escolas municipais de Petrópolis; etc. Na ocasião 

participaram os diretores do Comitê e o Vereador Fred Procópio, e a reunião teve 

como principal foco a análise de um projeto de lei que cria o Programa Nascentes Pro-

tegidas do município de Petrópolis. 



No dia 15 de fevereiro foi realizada a 86ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piaba-

nha. Durante a Reunião foram discutidos assuntos como: adequação da Resolução que 

dispõe sobre o GT Plano de Bacia e Enquadramento para acompanhamento da execu-

ção do Plano; Referendo - Resolução CBH - Piabanha n°73, que dispõe a Conta Reser-

va; Apresentação das atividades realizadas pelo Comitê em 2021 e Planejamento de 

Ações para 2022; Início das atividades na Microbacia do Rio Vieira - Programa Manan-

ciais. Além disso, foram dados os seguintes informes: calendário de Reuniões Instân-

cias Comitê Piabanha 2021; Validação do Instituto de Biologia UFRJ como membro da 

Sociedade Civil; Edital para contratação de Especialista em Recursos Hídricos; Resolu-

ção Enquadramento de rios em UCs de Proteção Integral: PNM Montanhas de Teresó-

polis; Indicação do Nelson Reis para GT Educação Ambiental, Mobilização e Comunica-

ção do CEIVAP (GTEAMC); Continuidade do Programa de Monitoramento de Rios - 

Comitê Piabanha; Inscrições Processo Eleitoral 2022-2026; Previsão de arrecadação 

2022 a 2027; Primeira palestra de capacitação 2022; Expedição Rio Paraíba do Sul. 

86ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha
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 Plano de Capacitação

Reunião do CERHI
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No dia 23 de fevereiro foi realizada a 99ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Rio de Janeiro. Durante a Reunião foram discutidos assuntos 

como: Aprovação da Resolução CERHI-RJ Ad Referendum nº 250, que altera os anexos 

I, II e III da Resolução CERHI-RJ nº 218/2019, para atualizar os mapas das áreas de inte-

resse para proteção e recuperação de mananciais de abastecimento público – AIPM e 

das áreas prioritárias para restauração florestal – APRF visando à proteção e recupera-

ção de mananciais; (publicada no DOERJ em 07/02/2021); Aprovação da Resolução 

CERHI-RJ Ad Referendum nº 251, que dispõe sobre o cadastro estadual de soluções 

baseadas na natureza para segurança hídrica (CESBN); (publicada no DOERJ em 

17/12/2021); Aprovação da Resolução CERHI-RJ Ad Referendum nº 252, que define os 

critérios e procedimentos para produção, estruturação, disponibilização, e comparti-

lhamento de dados e informações geoespaciais no âmbito da política estadual de 

recursos hídricos; (publicada no DOERJ em 17/12/2021); Aprovação do Calendário do 

No dia 22 de fevereiro foi realizada a palestra promovida pelo Comitê Piabanha. “APPs 

Urbanas”. Mudanças no Código Florestal a partir da Lei 14.285/2021", e ministrada por 

Marcus Lima, Professor de Direito Ambiental, Mestre em Direito da Cidade pela UERJ, 

Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB-RJ, Ex-Secretário de Meio Ambien-

te de Petrópolis e Ex-Presidente do Inea-RJ. 
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CERHI-RJ 2022 (Ad Referendum); Aprovação da extensão de prazo da Comissão 

Especial de Análise no âmbito do CERHI-RJ e Parecer CTIL referente ao pedido Águas 

do Rio.  

Reunião de Organização da Expedição Nascentes Paraíba 

No dia 23 de fevereiro foi realizada a reunião da comissão organizadora do evento “Ex-

pedição Nascentes Paraíba”. O Comitê Piabanha é representado na comissão por sua 

Presidente, Erika Cortines, que vem atuando durante todo o processo de elaboração da 

programação, divulgação, logística e organização do evento.  

7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais 

No dia 24 de fevereiro foi realizada a 7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Manan-

ciais. No encontro foram discutidos assuntos como: Andamento do Programa Manan-

ciais na microbacia do rio Vieira; Continuidade do monitoramento hidrológico e de 

qualidade da água na RH-IV (nova contratação). Além disso, foram dados os seguintes 

informes: Edital para contratação de Especialista em Recursos Hídricos e expedição 

Nascentes do Paraíba.   
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7ª Reunião do Grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão 

No dia 24 de fevereiro foi realizada a 7ª Reunião do Grupo de Acompanhamento do 

Contrato de Gestão. No encontro foram discutidos assuntos como: Análise dos Relató-

rios de Execução e Progresso elaborados pela AGEVAP e elaboração de considerações 

e relatório de avaliação.  

 


