INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 1 a 15 de julho de 2015
Estação de Tratamento de Esgoto
de Teresópolis em pauta
A primeira quinzena do mês de julho foi marcada por
importantes reuniões. A primeira delas, entre a Diretoria
do Comitê Piabanha e a Diretora de Gestão das Águas e do
Território do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Eliane
Rocha, aconteceu no dia 02, na Sede do próprio INEA, no
Rio de Janeiro. Com o objetivo de tratar dos projetos
referentes às Estações de Tratamento de Esgoto do
município de Teresópolis, estiveram presentes Paulo de
Souza Leite, presidente do Comitê Piabanha, Sérgio
Bertoche e Alexandre Rocha, diretores do Comitê, e David
Miller, coordenador da Câmara Técnica.
AGEVAP-UD2 recebe membros da diretoria para 2º Reunião
Extraordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha
A 2º Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado do
Comitê Piabanha foi realizada no último dia 03, nas
dependências da Unidade Descentralizada da AGEVAP (UD2).
Para discutir questões de cunho interno, encontraram-se o
presidente do Comitê Paulo de Souza Leite, os diretores
Sérgio Bertoche, Alexandre Rocha e Ronaldo da Rocha, o
coordenador de núcleo da AGEVAP-UD2 Victor Machado
Montes, o especialista em recursos hídricos da AGEVAP-UD2
Fernando H. Moura, além do diretor presidente da AGEVAP
André Marques, da gerente do contrato de gestão Tatiana
Ferraz, e do analista do contrato de gestão Gabriel de Paiva.
Alterações a vista
Nos dias 09 e 10 o Grupo de Acompanhamento do
Contrato de Gestão do Comitê Piabanha, composto pelo
presidente da Instituição Paulo de Souza Leite, e pelos
diretores Sérgio Bertoche e Alexandre Rocha, reuniu-se na
sede da APA Petrópolis, em Itaipava, para a elaboração de
proposta de alteração no Contrato de Gestão do Comitê. O
documento trata dos objetivos e metas da Agência da
Bacia do Rio Paraíba do Sul (AGEVAP) para atendimento ao
Comitê Piabanha.

Encontro debate planos e metas para
Campanha de Divulgação do Comitê
A Unidade Descentralizada da AGEVAP (UD2) recebeu, no dia
14, membros da diretoria do Comitê Piabanha, da equipe de
assessoria de comunicação da Instituição, e o coordenador de
comunicação da Agência da Bacia do Rio Paraíba do Sul
(AGEVAP), Luís Felipe, para reunião de acompanhamento das
ações referentes à Campanha de Divulgação do Comitê. O
trabalho, já iniciado, tem previsão de 10 meses para ser
concluído.

Grupo dos quatro comitês fluminenses afluentes ao rio
Paraíba do Sul (G4) se reúne no INEA
O funcionamento do G4, o Contrato de Gestão dos
Comitês, o ECOB/FFCBH, e o FUNDRHI foram os temas
centrais da reunião do grupo dos quatro comitês
fluminenses afluentes ao rio Paraíba do Sul: CBH do Médio
Paraíba do Sul, CBH Piabanha, CBH Dois Rios e CBH Baixo
Paraíba do Sul – o chamado G4. O encontro se deu no dia
15, na sede do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

