INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 1 a 30 de abril de 2015
Grupo de Trabalho de Saneamento realiza reunião
O Grupo de Trabalho de Saneamento do Comitê Piabanha
se reuniu no dia 9 de abril de 2015, na Área de Proteção
Ambiental do Município de Petrópolis (APA-Petrópolis),
para discussões acerca dos seguintes itens de pauta:
Implementação dos PMSB’s dos municípios da região;
Avaliação do II Seminário de Saneamento; Resultados da
elaboração de cada PMSB dos municípios; Andamento dos
PMRS’s; Andamento dos Projetos de Sistemas de
Esgotamento
Sanitário
CEIVAP/Comitê
Piabanha;
Andamento do curso de Biossistemas.

Comitê Piabanha realiza sua 46ª Reunião Ordinária
O Comitê Piabanha realizou, no dia 28 de abril de 2015, sua
46ª Reunião Ordinária Plenária. O encontro aconteceu no
Teatro da Prefeitura Municipal de Teresópolis, e entre os
principais itens de pauta estavam: Discussão e aprovação de
recurso financeiro para apoio ao Programa PSA Hídrico
(CEIVAP); Oficina de Avaliação e Revisão do Plano de Ações;
Discussão e aprovação de recurso financeiro para contratação
de serviço de avaliação dos PMSB’s; e Informe sobre o novo
Regimento Interno e criação de Câmaras Técnicas.

Comitê participa de reunião promovida pela
Secretaria de Meio Ambiente de Teresópolis
O Presidente do Comitê Piabanha, Paulo de Souza Leite,
participou da reunião do grupo de trabalho da revisão do
plano diretor de Teresópolis, ocorrida no dia 20 de abril,
para expor o cenário da gestão de recursos hídricos e a
atuação do Comitê Piabanha. O GT está propondo que a
gestão municipal ocorra por microbacias, e para isso, estão
buscando formas de agregar informações para viabilizar
esta proposta.

Prazo do CAR se encerra no dia 5 de maio de 2015
O prazo para efetuar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) se
encerra no próximo dia 5 de maio (terça-feira). Na região da
Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e das Sub-Bacias
Hidrográficas dos Rios Paquequer e Preto, os proprietários
rurais podem obter mais informações pelo e-mail
car.piabanha@agevap.org.br, pelo telefone (24) 2237-9913,
ou pessoalmente no escritório do CAR, localizado no Centro
do município de Petrópolis, na Av. Barão do Rio Branco, nº
1003. O CAR foi instituído pelo Novo Código Florestal (Lei
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012) e é um
instrumento fundamental para auxiliar no processo de
regularização ambiental de propriedades e posses rurais.

