
Nos dias 13 e 20 de janeiro foram realizadas reuniões de alinhamento para o VI

Seminário de Saneamento e VII Encontro de Pesquisadores. O Comitê Piabanha vem

realizando seminários desde 2012 com o objetivo de fortalecer a gestão dos recursos

hídricos na RH-IV, que é composta por 10 municípios das regiões Centro-Sul,

Metropolitana e Serrana. Assim, o Comitê Piabanha convida todos para participarem

do VI SEMINÁRIO DE SANEAMENTO E VII ENCONTRO DE PESQUIISADORES, que

ocorrerá de forma 100% online, com inscrições gratuitas e transmissão ao vivo pelo

Canal do Comitê Piabanha no Youtube. O evento contará com apresentação de

trabalhos acadêmicos e mesas redondas distribuídas em 3 eixos temáticos: “Relação

entre os quatro pilares do saneamento básico e a gestão de bacias hidrográficas”; “O

papel do reflorestamento em cidades resilientes” e; “Drenagem urbana na RH

Piabanha”. 
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No dia 12 de janeiro foi realizada mais uma reunião de alinhamento para atualizar o

desenvolvimento do novo site do Comitê Piabanha. Na ocasião, foram apresentadas

questões sobre o formato do site, as especificações técnicas do layout e as novas

atualizações que tinham sido pedidas na reunião passada. Foi realizada discussão

sobre o levantamento de ideias de layout, requisitos para o desenvolvimento e

implementação do site, além da apresentação das funcionalidades. 

12/01/2023: Reunião de alinhamento com a empresa contratada para
desenvolver o novo site do Comitê Piabanha.
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13/01 e 20/01/2023: Reunião sobre o VI Seminário de Saneamento e VII

Encontro de Pesquisadores. 

 

 



Após aprovação de recursos para o Edital PROPESQUISA Piabanha, 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 as reuniões do mês foram

realizadas nos dias 18 e 25 de janeiro. Após a conclusão dos trabalhos do grupo, o

edital será lançado visando o apoio a instituições de ensino para desenvolvimento de

pesquisa com temas de interesse do Comitê Piabanha. 

No dia 25 de janeiro foi realiza a 12ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

Saneamento Básico. No dia foram discutidos assuntos como VI Seminário de

Saneamento e VII Encontro de Pesquisadores;  Projeto SES – Contratação de Projetos

Executivos;  PROTRATAR Rural Piabanha – Execução de Obras;  ACT Câmara de

Vereadores de Petrópolis – Relatório Final;  Quilombo Boa Esperança e Águas do

Imperador. 

18/01 e 25/01/2023: Reuniões sobre o Edital PROPESQUISA Piabanha. 

25/01 - 12ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico (CT-SB). 



No dia 27 de janeiro foi realizada a 90ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do

Comitê Piabanha. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como o VI Seminário de

Saneamento; Projeto SES (SJVRP, Três Rios, Areal e Sapucaia); PROTRATAR Rural

Piabanha - Programa de tratamento de Águas Residuárias em áreas rurais (Piabanha);

Acompanhamento do ACT Câmara Petrópolis; Assuntos referentes à Águas do

Imperador e ações no Quilombo Boa Esperança referentes a Saneamento. 

27/01 - 90ª Reunião Ordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha. 

 


