
MARÇO/2023 

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 no dia primeiro e 23 de fevereiro. Após a conclusão dos trabalhos do grupo,

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

pesquisa com temas de interesse do Comitê Piabanha. As inscrições foram prorrogadas

até o dia 14 de março.

01/02 e 23/02/2023: Reuniões sobre o Edital PROPESQUISA Piabanha.
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No dia 09 de fevereiro, foi realizada a 12ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

Mananciais. Na ocasião, foram apresentadas questões sobre: Proposta da contratação

de empresa para mobilização na Bacia do Rio Vieira e o planejamento conforme o

Plano de Bacia e PAP para execução de projetos de recuperação, preservação e

conservação ambiental voltada aos recursos hídricos. Também foram dados os

seguintes informes: Assinatura do Contrato, oficina no Quilombo e Edital de Pesquisa.

09/02/2023: 12ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Mananciais.

03/02/2023: 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de

Gestão e GT Plano de Bacia e Enquadramento.

 

 

No dia 03 de fevereiro, foi realiza a 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica

Instrumentos de Gestão e GT Plano de Bacia e Enquadramento. No dia foram

discutidos assuntos como a consolidação dos documentos que subsidiarão os trabalhos

de enquadramento; Ato Convocatório 18/2022 – Contratação etapa técnico-

propositiva para o enquadramento – CEIVAP; Andamento do contrato do 3º
Monitoramento de rios na RH-IV e dados especializados de cadastro CNARH 2022.

 



No dia 14 de fevereiro, foi realiza a 92ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê

Piabanha. Na ocasião foram discutidos assuntos como: Apresentação do Relatório

sobre o Cenário Ambiental – RH IV – 2022; Apresentação sobre as atividades

desenvolvidas em 2022 e planejamento de Ações 2023. Também foram passados os

seguintes informes: Novo Contrato de Gestão CBHs / INEA nº 069/2022; Calendário de

Reuniões Instâncias Comitê Piabanha 2023; Divulgação do Seminário de Saneamento

e Encontro de Pesquisadores; Divulgação do PROPESQUISA; Contrato do Terceiro

Monitoramento; Instâncias Comitê Piabanha (CT Saneamento Básico, CT Mananciais,

CT Instrumentos de Gestão, GT Plano e Enquadramento, Comissão Macrodrenagem).

No dia 10 de fevereiro, foi realizada uma reunião de alinhamento para debater sobre as

etapas do enquadramento dos corpos hídricos em classes de uso. Estiveram presentes

os membros do Comitê Piabanha Jorge Bohrer, Deborah Monteiro, José Paulo e o

Professor da IFRJ David Costa. 

14/02/2023: 92ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê Piabanha.

 

 

10/02/2023: Reunião de alinhamento para debater o enquadramento.



No dia 15 de fevereiro, o Comitê Piabanha participou da Oficina de devolução do

trabalho de análise de água no Quilombo Boa Esperança, em Areal-RJ. O encontro foi

dividido em 3 partes: 1. apresentação das análises de água para a comunidade; 2.

fomento à discussão e reflexões sobre eventuais causas dos problemas e possíveis

soluções; 3. fomento à discussão e reflexões sobre possíveis áreas destinadas à

conservação e preservação de corpos hídricos.

15/02/2023: Oficina de devolução do trabalho de análise de água no

Quilombo Boa Esperança, em Areal-RJ.

 

 

A reunião foi solicitada para tratar de uma demanda do Ministério Público, feita

durante reunião com o Comitê Piabanha e outros entes. O objetivo da reunião com o

Diretor da AGEVAP foi discutir o “Estudo de Alternativas e Elaboração de Projetos

Básicos e Executivos para o controle de inundações no Centro Histórico de Petrópolis".

17/02/2023: Reunião do Diretório Colegiado com o Diretor Presidente da

AGEVAP, André Marques.

 

 


