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Reunião para execução do Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
assinado pelo Comitê Piabanha com a Câmara Municipal de 
Vereadores de Petrópolis.

No dia 07 de janeiro foi realizada a primeira reunião para dar o 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.
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Reunião para discutir Projeto de Lei de Áreas de Preservação 
Permanente (APP) em Petrópolis.
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No dia 17 de janeiro foi realizada reunião do Diretório Colegiado para discutir o Projeto 

de Lei que define Áreas de Preservação Permanente (APP) em Petrópolis. Após as dis-

cussões foram feitas contribuições ao texto para ser enviado à Câmara Municipal de 

Petrópolis.

As Áreas de Preservação Permanente (APP) visam atender ao direito fundamental de 

todo brasileiro a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", conforme assegura-

do no artigo 225 da Constituição Federal da República.

Conforme definição contida no Art.3°, II, do Código Florestal (Lei Federal n.12.561 de 

2012), Área de Preservação Permanente (APP) é uma área protegida, coberta ou não 

por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a pai-

sagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

As APPs se destinam a proteger solos e, principalmente quando cobertas por vegeta-

ção nativa, as matas ciliares. Este tipo de vegetação cumpre a função de proteger os 

rios e reservatórios de assoreamentos, evitar erosões e transformações negativas nos 

leitos dos rios, garantir o abastecimento e a perenização dos corpos hídricos, a preser-

vação da vida aquática, da biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados. Além 

disso, as faixas marginais de proteção ajudam a minimizar os efeitos das enchentes, 

bastante recorrentes no município de Petrópolis.

 



7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico.
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No dia 21 de janeiro foi realizada a 7ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamen-

to Básico. No encontro foram discutidos assuntos como: intervenções do INEA nos rios 

Cuiabá, Santo Antônio, Carvão e Piabanha; Minuta de resolução prevendo o envio de 

relatório de qualidade da água periodicamente ao Comitê; Relatório de Visita Técnica 

ao Quilombo da Boa Esperança – Areal; Diagnóstico referente ao projeto de Sistema 

Alternativo de Esgotamento de Carmo/RJ; e o Calendário da CT Saneamento – 2022.



Reunião do Diretório Colegiado do Comitê com o 
Diretor-Presidente da AGEVAP

84ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha.
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No dia 24 de janeiro foi realizada reunião dos diretores do Comitê Piabanha com o 

Diretor-Presidente da AGEVAP, André Marques, para discutir e alinhar as ações priori-

tárias para serem executadas no ano de 2022. Na ocasião foram elencadas aproxima-

damente vinte ações que farão parte do planejamento do Comitê Piabanha para o 

ano.

No dia 28 de janeiro foi realizada a 84ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do 

Comitê Piabanha. Durante a reunião foram discutidos assuntos como: aprovação dos 

temas das palestras do Plano de Capacitação 2022; adequação da Resolução que 

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

ção do Plano; adequação da Resolução no 60/2020, que dispõe sobre a Conta Reser-

va; encaminhamento sobre intervenções nos rios Cuiabá, Carvão e Santo Antônio; pla-

nejamento de ações para 2022 com base no Plano de Bacia; ACT com MP - intercâm-

bio de informações, tecnologia, dados e pesquisas versando sobre as políticas nacio-

nais, estaduais e municipais de recursos hídricos e saneamento básico; Minuta de Carta 

ao INEA sobre as intervenções nos rios Cuiabá, Carvão e Santo Antônio.

Além disso, foram dados os seguintes informes: início do PRISMA na microbacia do Rio 

Vieira; Edital para contratação de Especialista em Recursos Hídricos Temporário; previ-
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são de lançamento do Processo Seletivo geral da AGEVAP – Contratação Especialista 

Administrativo; lançamento do Edital do Processo Eleitoral do Comitê Piabanha 2022 – 

2026; confirmação da aprovação do Instituto de Biologia da UFRJ como membro; 

retorno ao regime de trabalho presencial; Expedição pelo Rio Paraíba do Sul.


