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No dia 8 de abril, foi realizado o evento para apresentação e divulgação do Edital do 
Programa PROTRATAR IV do CEIVAP aos municípios fluminenses situados em sua área 
de abrangência.  

NoNo edital deste ano, serão disponibilizados R$ 40 milhões em recursos para 
financiamento de obras de saneamento a partir de projetos já elaborados. São 
elegíveis municípios cuja prestação dos serviços de esgotamento sanitário seja 
operada pela prefeitura municipal, por autarquia municipal, ou ainda bairros e distritos 
que estejam fora da área de concessão de empresas privadas de saneamento. O Edital 
pode ser acessado em: http://www.ceivap.org.br/edital-001-2021.php. 

Evento de apresentação do Edital do Programa PROTRATAR IV  

No dia 15 de abril, foi realizado o Seminário Regional do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia do Rio Paraíba do Sul, sendo apresentado o resultado do 
trabalho conjunto realizado ao longo dos últimos anos: a Consolidação do PIRH 
(Plano Integrado de Recursos Hídricos). Assista aqui.

Seminário do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS)   
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No dia 19 de abril, foi realizada a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento 
Básico. O encontro concedeu a Coordenação da Câmara Técnica para a Sr.ª Claudia 
Karina Wilberg de Castro Costa e a Subcoordenação para a Sr.ª Rafaela dos Santos 
Facchetti Vinhaes Assumpção. Foram realizadas, ainda, a aprovação do calendário de 
reuniões da CT Saneamento Básico para 2021, a discussão sobre as atividades do GT 
Saneamento que terão continuidade na Câmara Técnica Saneamento Básico e 
informes gerais.   

1ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Saneamento Básico  

No dia 20 de abril, foi realizada a 23ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado do 
Comitê Piabanha. O encontro teve como objetivo a apresentação do projeto de 
recomposição das calhas dos rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão e dos parques fluviais 
de Itaipava - Petrópolis/RJ. 

23ª Reunião Extraordinária do Diretório Colegiado do Comitê Piabanha  
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No dia 20 de abril, foi realizada a 81ª Reunião Ordinária do Plenário do Comitê 
Piabanha. O encontro discutiu os seguintes tópicos: a aprovação da Resolução de 
ampliação do escopo de atuação do Escritório de Projetos; foram apresentados ao 
Plenário o Mapeamento do Vale das Videiras desenvolvido pelo grupo da UERJ – 
Lab-UrBiS; o andamento do monitoramento dos rios afluentes e o Relatório de 
Cenário Ambiental da Região Hidrográfica IV. Foi definido, ainda, o novo 
representante do Poder Público no Diretório Colegiado o Sr. º Raimundo Antonio 
Lopes (Lopes (Prefeitura de Teresópolis), encerrando com informes gerais. 

81ª Reunião Ordinária Plenária do Comitê Piabanha  

No dia 22 de abril, foi realizada a primeira palestra de continuidade do Plano de 
Capacitação do Comitê Piabanha. Com o tema: “Gestão das águas subterrâneas: 
Diagnóstico do uso dos recursos hídricos subterrâneos na Região Hidrográfica IV 
(Piabanha)”. O evento foi ministrado por Yasmin M. de Albuquerque, mestranda 
profissional em Rede de Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Prof Água, do 
Programa de Pós-Graduação em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos 
(PPG-GRRH) da UERJ. Assista aqui.

Palestra de Capacitação do Comitê Piabanha 



No dia 26 de abril, foi realizada a 61ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica 
Instrumentos de Gestão. No encontro foi redefinida a Coordenação da Câmara 
Técnica pela Sr.ª Julieta Paiva (Werner Tecidos) e o Subcoordenador Nelson Reis 
Filho (OMA-Brasil). Foram realizadas apresentações sobre as novas atribuições da 
CT-IG e sobre a pesquisa referente aos sensores e equipamentos automatizados 
utilizados para monitoramento de rios. Por fim, foram dados informes gerais sobre 
o SIGA Piabanha. 

60ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Instrumentos de Gestão 

No dia 29 de abril, ocorreu a 16ª Reunião Grupo de Trabalho Plano de Bacia de 
Enquadramento, centrada no tópico de discussão sobre a Consolidação das 
contribuições referentes às fichas e fluxogramas que irão compor o Manual 
Operativo (MOP) do Plano de Bacia da RH-IV - Piabanha.

16ª Reunião do Grupo de Trabalho Plano de Bacia e Enquadramento
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