
COMITÊ PIABANHA  SETEMBRO/2022 

  No dia 01 de setembro foi realizada mais uma reunião para dar andamento ao Acordo

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

Municipal de Petrópolis. Na ocasião foi realizada apresentação sobre as intervenções

que estão sendo realizadas no município após as chuvas de 2022.

 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, o Vereador Fred Procópio e demais convidados. 

 

01/09/2022: Reunião - ACT Câmara Municipal de Petrópolis. 
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02/09/2022: 67ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão em

conjunto com o Grupo de Trabalho do Plano de Bacia e Enquadramento. 

15/09/2022: 10ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais. 

 No dia 02 de setembro foi realizada a 67ª Reunião da Câmara Técnica Instrumentos de

Gestão em conjunto com o Grupo de Trabalho do Plano de Bacia e Enquadramento.

Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: Proposta de divisão espacial da

Região Hidrográfica IV (Piabanha) por Ottobacias para subsídio ao enquadramento de

trechos de rio em classes de uso;  Discussão sobre definições para diagnóstico de

enquadramento de trecho de rio do alto curso do Piabanha; Análise do Manual

Operativo do Plano de Bacia do Piabanha e andamento das atividades e organização

de reunião do G4 no âmbito do GT de Implementação do Plano Integrado de Recursos

Hídricos do Paraíba do Sul. 

No dia 15 de setembro foi realizada a 10ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

Mananciais. No encontro foram discutidos assuntos como a proposta de mobilização na

Bacia do Rio Vieira e fomentar o PSA na bacia do Rio Vieira. Além disso, foi

apresentado o informe sobre o andamento do Projeto de Lei de proteção e

recuperação de nascentes em Petrópolis. 



 No dia 26 de setembro foi realizada reunião de alinhamento entre o Comitê e a

Fiocruz sobre o ACT. O objeto do ACT é a integração de esforço e sinergia entre os

partícipes para o desenvolvimento de ações e projetos que promovam o uso sustentável

de recursos hídricos e do solo, saneamento, restauração florestal e educação

ambiental com vistas à melhoria das condições de vida, promoção de saúde,

desenvolvimento local e da conservação e preservação do meio ambiente em áreas

contempladas pela Região Hidrográfica IV - Piabanha.

Na ocasião, foram discutidas as atividades iniciais previstas no Acordo: a) Plano de

intervenção para restauração e preservação das nascentes; b) Realização da

avaliação da qualidade e quantidade de água no território; c) Contratação de serviço

para a implantação de saneamento ecológico.

26/09/2022: Reunião de alinhamento entre o Comitê e a Fiocruz sobre o ACT. 

26/09/2022: Reunião sobre o Edital PROPESQUISA Piabanha. 

Após aprovação de recursos para o Edital PROPESQUISA Piabanha durante a última

reunião Plenária, foi criado um grupo para definição de temas de pesquisa para o

Edital. O Grupo foi formado pelos membros David Miller, Elena Welper e Julieta Paiva e

a primeira reunião foi realizada no dia 26 de setembro de 2022. Após a conclusão dos

trabalhos do Grupo o Edital será lançado visando o apoio à instituições de pesquisa

para desenvolvimento de pesquisa com temas de interesse do Comitê Piabanha. 



  Foram discutidos nesta reunião assuntos como: aprovação dos documentos da

Associação Agroecológica de Teresópolis – AAT; discussão sobre a necessidade de

criação de uma CT de Educação Ambiental; apresentação sobre a possibilidade de

ACT com a Prefeitura de Petrópolis para recebimento de projetos de sistema de

esgotamento sanitário para as localidades que não estão sob concessão privada;

apresentação, assinatura e andamento do Plano de Trabalho do ACT com a Fiocruz;

discussão sobre contratação específica para análise de agrotóxicos nas águas ou no

principal curso da Bacia de Vieira; andamento do Edital PROPESQUISA Piabanha;

organização do VI Seminário de Saneamento Comitê Piabanha 2022; organização do

Encontro de Pesquisadores Comitê Piabanha (22 de novembro de 2022); reunião com

INEA sobre demarcação das FMPs e; andamento do chamamento para projetos de

sistemas de esgotamento em áreas rurais.

 

30/09/2022: 88ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha. 

28/09/2022: 10ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento Básico. 

 

 No dia 28 de setembro foi realizada a 10ª Reunião da Câmara Técnica Saneamento

Básico. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: Resposta ao Ofício

nº700/2022, encaminhado pelo Vereador Fred Procópio; Contratação de Projetos de

SES para os municípios sem concessão privada (Areal, São José do Vale do Rio Preto,

Sapucaia e Três Rios); Ações Quilombo da Boa Esperança; Planejamento VI Seminário

de Saneamento e reunião com a Diretoria da Águas do Imperador para tratar de

questionamentos de interesse do Comitê Piabanha.



Além disso, foram dados os seguintes informes: PRISMA e Mobilização Bacia do Rio

Vieira; Expedição Nascentes do Rio Paraíba do Sul; processo de contratação do novo

monitoramento de rios da RH-IV; reunião Prefeitura UC Nascentes do Piabanha - 30/09

- 10h; andamento dos Projetos de Leis referentes a recursos hídricos em Petrópolis e

andamento da elaboração do novo site do Comitê Piabanha.


