
COMITÊ PIABANHA  AGOSTO/2022 

02/08/2022: Reunião do Fórum Fluminense de CBHs.

No dia 02 de agosto foi realizada a Reunião do Fórum Fluminense de CBHs. No

encontro foi realizada uma apresentação da AGEVAP sobre metas dos Contratos de

Gestão, cobrança pelo uso de recursos hídricos e sustentabilidade do sistema. Também

foi informado o andamento da organização do ECOB. 
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04/08/2022: 9ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais. 

No dia 04 de agosto foi realizada a 9ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

Mananciais. Durante a reunião, foram discutidos assuntos como: Proposta de

mobilização para a microbacia do rio Vieira, a ser executada em caráter

complementar à capacitação prevista no PRISMA; Informações sobre o Programa de

PSA na Região Hidrográfica IV; Eleição para Coordenação e Subcoordenação da CT

Mananciais; Grupo de Whatsapp para uma melhor comunicação da CT Mananciais.



No dia 16 de agosto foi realizada a 89ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê

Piabanha. Na reunião foram apresentadas questões referentes ao andamento das

ações / visitas técnicas no Quilombo da Boa Esperança; Envio de Carta aos municípios

da RH-IV para manifestação de interesse de apoio em projetos de saneamento em

área rural; Apresentação sobre os projetos de Sistemas de Esgotamento Sanitário a

serem contratados para os municípios sem concessão privada (Areal, São José do Vale

do Rio Preto, Sapucaia e Três Rios); Relato sobre o acompanhamento das obras, ações

relacionadas aos desastres em Petrópolis e demais vistorias realizadas; Andamento do

processo de contratação do novo monitoramento de rios da RH-IV; Proposição de ação

- convênios com universidades para desenvolvimento de pesquisas de interesse do

Comitê Piabanha.

Foram ainda dados os seguintes informes: Expedição no Rio Paraíba do Sul; Aprovação

do Plano de Aplicação Plurianual adequado ao Plano de Bacia e reunião para

apresentação do Manual Operativo do Plano de Bacia do Piabanha e andamento das

atividades.

10/08/2022: Primeira reunião de alinhamento com a empresa contratada para

desenvolver o novo site do Comitê Piabanha.

16/08/2022: 89ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha.

Na ocasião, foram apresentadas questões sobre o contrato, as especificações técnicas

conforme o Termo de Referência e as etapas do serviço. Foi realizada discussão sobre

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

implementação do site, além da apresentação das funcionalidades. Foi definido que

seria enviado e-mail solicitando contribuições aos membros e que seria realizada outra

reunião até o final de agosto para dar continuidade ao trabalho.



No dia 31 de agosto foi realizada mais uma reunião de alinhamento entre a empresa

que está desenvolvendo o novo site do Comitê, a equipe da AGEVAP e representantes

do Comitê Piabanha. Participaram da reunião: Geraldo Vilger - Representante da

Empresa Editora Vilger, José Geraldo da Silva Almeida, a presidente do Comitê

Piabanha, Erika Cortines, a secretária-executiva do Comitê, Julieta Laudelina de Paiva,

e os funcionários da AGEVAP, Victor Machado Montes, Monique Soares e Jorge Bohrer. 

Foram apresentadas as expectativas para o site a ser desenvolvido, pontuando sobre a

necessidade de que este seja dinâmico e responsivo. Foi discutido a respeito dos

menus que devem conter os itens do site atual, porém com novo design e estrutura.

Cada participante se apresentou e foi decidido pela criação de um grupo de

comunicação para suporte à empresa contratada nas etapas de desenvolvimento do

site, a fim de que esta seja auxiliada com informações e validações em conformidade

com a competência de cada profissional e pessoa chave no projeto.

30/08/2022: 8ª Reunião do Grupo de Acompanhamento ao Contrato de Gestão.

31/08/2022: Segunda reunião de alinhamento com a empresa contratada para

desenvolver o novo site do Comitê Piabanha 

No dia 30 de agosto foi realizada a 8ª Reunião do GACG Piabanha, que teve como

pauta a discussão sobre as novas propostas para o Contrato de Gestão INEA

nº01/2010. 


