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COMITÊ INICIOU SEU 13º BIÊNIO
A  PALAVRA  DO
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

SECRETARIA EXECUTIVA

RENATO TRABALLI VENEZIANI

FÁBIA DA SILVA PORTO

ROSELÂNIA SOARES DO SANTOS
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 “Inicia-se a Gestão 2019/2021 e estaremos come-

morando os 25 anos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Paraíba do Sul. Queremos uma gestão clara, sucinta e práti-

ca, pois temos grandes e inúmeros desafios pela frente.

 Nestes primeiros dias de gestão, nos concentra-

mos nas eleições e posses  dos coordenadores das Câmaras 

Técnicas do CBH-PS  e do levantamento dos Projetos FEHI-

DRO, para situarmos a posição de cada um e definir o plane-

jamento de trabalho. Pretendemos acompanhar e cobrar os  

prazos de execução dos projetos  mais antigos que estão 

estagnados há algum tempo.

 Em seguida aconteceram as posses  dos coorde-

nadores das Câmaras Técnicas (CTs). A CT de Refloresta-

mento começa a ter visibilidade, apresenta uma percepção 

mais moderna  da vegetação na Bacia. Está sendo possível 

dialogar e dar sugestões para mudanças no Manual de 

Procedimento Operacional, para agilizar o FEHIDRO na 

distribuição de  recursos.

 A  Câmara Técnica de  Planejamento é a  respon-

sável pela orientação,  dinamização e externização de tudo 

que temos no CBH-PS , e esse ano tem a missão de analisar 

uma grande quantidade de projetos.

 A  Câmara Técnica de  Assuntos Institucionais 

tem a  missão, nessa gestão,  de dinamizar projetos antigos 

que não ainda foram executados e concluídos.

 Reafirmo a importância da Câmara Técnica  de 

Saneamento, pois tem muito a se fazer em relação ao Sane-

amento básico na região,  tanto na área urbana como na 

rural.

 Tentei  comparecer  em todas as primeiras reuni-

ões das Câmaras Técnicas. Não foi possível  participar da 

Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização 

Social , mas estou ciente de seu trabalho, bem como de seu 

planejamento de atividades para este ano.

 Ressalto o entusiasmo, a disponibilidade e a dispo-

sição da Vice-presidente Fábia que vem  contribuir, em muito, 

com os objetivos comuns de trabalho para esta Gestão.

 Não posso deixar de registrar como está sendo 

gratificante trabalhar com a atual equipe da  Secretaria  

Executiva, coordenada pela Rose, principalmente porque 

concordamos com a maneira que se deve conduzir os traba-

lhos do Comitê. Meu muito obrigado!

 Enfim,  estamos com o time da Diretoria monta-

do , unido, forte e com muita  vontade de trabalhar. Consi-

dero iniciada a gestão do biênio 2019-2021!”

 “É uma honra ser eleita Vice-presidente do 

Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. A 

lei específica da Bacia irá desenvolver os empreendimen-

tos em Santa Isabel e nos municípios que estão em área de 

proteção aos mananciais, como Arujá e Guarulhos.”

 “Agradeço a confiança e indicação de meu nome 

para compor a diretoria do CBH-PS. Nosso Comitê dispõe 

de uma equipe pequena, porém bastante ativa, eficiente e 

dedicada. Pretendo, junto a equipe somar esforços no 

intuito de fomentar nossas ações, divulgar o comitê e 

preparar atividades que incentive a Sociedade Civil, 

Estado e Municípios em nosso colegiado.” 



 O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Para-

íba do Sul (CBH-PS) iniciou o seu 13º biênio (2019-2021) 

com a diretoria eleita,  no dia 28 de março, composta pelo 

Presidente, Renato Traballi Veneziani (Sindicato Rural de 

São José dos Campos), Vice – Presidente, Fábia da Silva 

Porto (Prefeita de Santa Isabel)  e  Secretária Executiva, 

Roselânia Soares dos Santos (DAEE – Departamento de 

Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo).

 Os cargos da diretoria foram preenchidos por 

eleição entre os membros titulares do comitê, com a 

representação dos três segmentos (DELIBERAÇÃO 

CBH-PS 003/2019, de 28 de março de 2019) em reunião 

plenária, na sede do CBH-PS.  

 Segundo o Presidente Renato Veneziani, “essa 

gestão será clara, sucinta e prática! Vamos dinamizar 

projetos antigos que não foram executados”.

 Para a Vice-presidente, Fábia S. Porto, “vamos 

aproveitar tudo que foi feito de bom pelo Comitê e propor 

mudanças positivas para essa nova gestão. O Comitê é 

muito importante pois subsidia os municípios da Bacia”. 

 Com a mesma plenária foi aprovado o Plano de 

Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos da UGRHI-2 (deliberação, para o exercício de 

2019,  que será feito em articulação com as Câmaras 

Técnicas do CBH-PS. 

 Na ocasião, foram apresentadas à nova diretoria 

o trabalho executado pelas Câmaras Técnicas (CTs) nos 

anos anteriores e a programação para 2019.

NOVA DIRETORIA DO CBH-PS

“
”

DISCURSANDO, A  SECRETÁRIA EXECUTIVA DA NOVA 
GESTÃO, ROSELÂNIA SOARES DO SANTOS FALA SOBRE
OS NOVOS DESAFIOS DO COMITÊ

QUEREMOS UMA 
GESTÃO CLARA, 
SUCINTA E PRÁTICA

DUVA BRUNELLI, COORDENADOR DA CT-EAM, 
APRESENTA À NOVA DIRETORIA OS ENCONTROS DE 
EDUCADORES ORGANIZADO PELA CT, DESDE 2014
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 Renato Traballi Veneziani, 
presidente do CBH-PS
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 “Agradeço a confiança e indicação de meu nome 

para compor a diretoria do CBH-PS. Nosso Comitê dispõe 

de uma equipe pequena, porém bastante ativa, eficiente e 

dedicada. Pretendo, junto a equipe somar esforços no 

intuito de fomentar nossas ações, divulgar o comitê e 

preparar atividades que incentive a Sociedade Civil, 

Estado e Municípios em nosso colegiado.” 

 O Presidente do CBH-PS, Renato T. Veneziani, 

esteve presente na maioria das eleições e posses dos coor-

denadores e secretários das seis Câmaras Técnicas (CT) – 

CT de Planejamento, CT Reflorestamento, CT Estudos da 

CÂMARAS TÉCNICAS RENOVAM
COORDENADORES E SECRETÁRIOS 

 Algumas CTs têm uma extensa programação o 

ano todo, outras dependem de demandas, como é o caso da 

CT de Assuntos Institucionais, mas que tem como meta 

“dinamizar antigos projetos que não foram executados”, 

segundo o presidente Renato Veneziani. 

 A CT de Planejamento, já na primeira reunião, em 

abril, recebeu a incumbência de analisar 29 projetos e produ-

zir o Relatório de Situação até 30 de maio. “Esses projetos 

passaram por uma pré-avaliação das CTs, de acordo com o 

tema tratado, e foi hierarquizado pela CT de Planejamento. 

Agora precisa ser deliberado pelo Comitê em reunião plená-

ria”, disse o coordenador da CT-PLAN, Roberto Barreti.

 A CT de Reflorestamento, criada em 2017, começa 

a ter mais visibilidade, com outra percepção sobre a vegeta-

ção da Bacia do Paraíba do Sul. “A cobertura florestal da bacia 

é um tema importante, mas não havia no CBH-PS uma CT, 

somente um GT (Grupo Técnico). Em outros comitês, a CT de 

Reflorestamento já tinha sido instalado há vários anos”, 

comenta Renato Lorza, coordenador nessa gestão”. “Com 

uma maior interação entre os atores da Restauração Vegetal 

do Vale do Paraíba e o Comitê de Bacias, pode-se criar uma 

CT, que passou a ter um espaço para reuniões mensais e 

subsidiar na tomada de decisões do Comitê”, explica Lorza.

 Já a CT de Educação Ambiental e Mobilização 

Social tem programação intensa. Em 2019, a 15ª turma do 

Curso de Gestão e Educação Ambiental do Vale do Paraíba 

está em andamento. Um livro contando as experiências 

desses 15 anos está sendo elaborado.  Outra iniciativa é o 

Seminário de Educação Ambiental que será em Aparecida. 

Outro evento é o Encontro de Educadores que terá duas 

edições: o 6ª Encontro em Jacareí e o 7ª em São José dos 

Campos. “Então, a base é a Educação Ambiental”, explica o 

coordenador Duva Brunelli.

PROGRAMAÇÃO DAS CTS PARA 2019
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Cobrança da água, CT de Educação Ambiental, CT de 

Saneamento e CT Institucional - eleitos na primeira 

reunião de cada CT,  por maioria simples dos votos dos 

integrantes.

Câmaras Técnicas (CTs)

Planejamento (CT-PLAN)

Assuntos Institucionais (CT-AI)

Educação Ambiental e Mobilização (CT-EAM)

Reflorestamento (CT-RESF)

Saneamento (CT-SAN)

Estudos da Cobrança da Água (CT-ECA)

Coordenador(a)

Luis Roberto Barreti 

Marina Mota 

Duva Brunelli

Renato Lorza 

Karla Conceição Pereira

Não votado

Secretário(a) Executivo(a)

Tatiana Mota Grillo Guimarães

Wilson Souza

Maria Bernadete Pereira 

Sabrina Caixeta 

Fábio Nakano 

Não votado

CT REFLORESTAMENTO

CT ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

CT PLANEJAMENTO

CT EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO SOCIAL


