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Os principais assuntos discutidos durante a reunião foram: apresentação do banco de dados do 
Comitê Piabanha; proposta de Plano de Trabalho dos novos Especialistas em Recursos Hídricos; apre-
sentação dos módulos em desenvolvimento e em teste do SIGA Piabanha.
Foram ainda dados os seguintes informes: Andamento do processo de contratação do novo monito-
ramento de rios da RH-IV e apresentação dos resultados do monitoramento de rios no XXIV ENCOB. 

23ª Reunião Ordinária do Grupo de Trabalho Plano
de Bacia e Enquadramento.



O encontro debateu os seguintes tópicos: aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Técni-
ca Mananciais, contrapartida do Comitê Piabanha aos investimentos do CEIVAP no PRISMA da micro-
bacia do rio Vieira e proposta de mobilização na microbacia do rio Vieira (David Miller).

2ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica
Mananciais ampliada ao Diretório Colegiado.

10/08/2022

No dia 08 de julho, foi realizada uma O�cina sobre a Sustentabilidade do Contrato de Gestão convoca-
da pelo INEA e com a participação dos diretores dos quatro Comitês de Bacias A�uentes do Paraíba do 
Sul, Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul, além da Diretoria, Gerência 
e funcionários da AGEVAP. Na reunião foram apresentadas questões referentes aos valores para 
custeio do Contrato de Gestão para os próximos anos, os desa�os para manter a estrutura executiva 
dos Comitês, além de discussão de possíveis soluções para a questão.

Oficina Sustentabilidade CG.



O encontro discutiu as seguintes temáticas: contribuições para a Comissão Especial da Câmara Muni-
cipal para Análise do Contrato da Águas do Imperador; situação dos Projetos de SES Alternativos em 
Carmo e Paraíba do Sul e relato da visita técnica em Carmo; contratação de Projetos de SES para os 
municípios sem concessão privada (Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios); anda-
mento das ações / visitas técnicas no Quilombo da Boa Esperança.
Também foram discutidos os seguintes tópicos: apoio do Comitê Piabanha para execução do projeto 
de esgotamento na localidade Quilombo, em Paty do Alferes; relato das reuniões do MP sobre o acom-
panhamento das obras e ações relacionados aos desastres em Petrópolis.

9ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico.

10/08/2022



No dia 29 de julho houve a 87ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha, que 
teve como pauta o Andamento das ações / visitas técnicas no Quilombo da Boa Esperança; Edital de 
Moções do Fórum Nacional de Comitês de Bacias; Andamento do processo de contratação do novo 
monitoramento de rios da RH-IV; Situação dos Projetos de SES Alternativos em Carmo e Paraíba do Sul 
e relato da visita técnica em Carmo; Contratação de Projetos de SES para os municípios sem concessão 
privada (Areal, São José do Vale do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios); Proposta de Plano de Trabalho dos 
novos Especialistas em Recursos Hídricos; Evento conjunto do G4 sobre os MOPs de cada Comitê de 
Bacia Hidrográ�ca A�uente do Paraíba do Sul. 
Também foram passados os seguintes informes: Relato das reuniões do MP sobre o acompanhamento 
das obras e ações relacionados aos desastres em Petrópolis; Aprovação do Plano de Aplicação Pluria-
nual adequado ao Plano de Bacia; Afastamento temporário por motivo de eleitoral; Cobrança pelo uso 
da água na RH-IV - Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCHs:
- O�cio Sapucaia
- Revisão do Plano de Saneamento.
- Inquérito e reunião
- Galpão na FMP Piabanha em Areal.
- RPPN.

87ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do
Comitê Piabanha.

10/08/2022


