INFORMATIVO COMITÊ PIABANHA X AGEVAP
PERÍODO: 15 a 30 de novembro de 2015
Comitê Piabanha participa de reunião sobre Código
Ambiental de Petrópolis
Abrindo a segunda quinzena do mês de novembro, o Comitê
Piabanha, por meio do Presidente da instituição, Paulo de
Souza Leite, foi convidado a fazer parte da reunião sobre o
andamento do projeto de Código Ambiental de Petrópolis. O
encontro aconteceu no dia 16, no gabinete do prefeito do
município, Rubens Bomtempo.
TdR do Plano de Bacia do Comitê Piabanha é discutido em
Oficina
Nos dias 18 e 19 de novembro o Comitê Piabanha apoiou e
participou
da
organização
da
2ª
Oficina
de
capacitação/nivelamento do Comitê sobre adaptação às
mudanças climáticas baseada em ecossistemas - AbE e,
também, da Oficina Subsídios para o Termo de Referência do
Plano da Bacia Hidrográfica do Piabanha, que aconteceram
na Sede da APA Petrópolis. O encontro, realizado através de
parceria estabelecida com o Ministério do Meio Ambiente
(MMA), a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento
Sustentável (GIZ), e a CI Brasil, esteve aberto a todos os
membros do Comitê e, ainda, para convidados. O objetivo
básico foi compartilhar e aprofundar conhecimentos
referentes aos temas propostos.
48ª reunião da diretoria do Comitê é realizada em Itaipava
A 48ª Reunião do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha
aconteceu no dia 27 de novembro, na Sede da APA
Petrópolis. Entre os itens discutidos estiveram a análise do
reajuste dos valores de diárias e reembolsos para os
membros do Comitê, o andamento do trabalho do setor de
comunicação do Comitê Piabanha, definição das diretrizes
do Projeto de Sistemas de Esgotamento Sanitário de
Teresópolis,
estado
atual
das
negociações
e
encaminhamentos em relação aos projetos de ETE em
Teresópolis, além de informes e assuntos gerais.
Consulta Pública do ZEE/RJ conta com a participação de
membros do Comitê
A convite da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), no
último dia 30 de novembro, o Presidente do Comitê
Piabanha, Paulo de Souza Leite, e o Especialista em Recursos
Hídricos, Fernando H. Moura, estiveram no município de
Teresópolis para participar de uma das Consultas Públicas
sobre o andamento do Zoneamento Ecológico Econômico do
Estado do Rio de Janeiro - ZEE/RJ. Ao todo, a SEA promoverá
10 Consultas Públicas, uma em cada região hidrográfica do
Estado, visando compartilhar com os segmentos
representativos os avanços obtidos até o momento pelo
projeto. Conhecer a percepção de cada participante e colher
sugestões para a etapa conclusiva do ZEE/RJ, também está
entre os objetivos dos encontros.

