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 Quero começar falando sobre a mudança na 

Secretaria Executiva. A eng. Roselânia S. dos Santos, por 

motivos particulares, renunciou ao cargo que agora está 

sendo ocupado pelo nosso “colega de luta“, eng. Fabrício C. 

Gomes, muito experiente na área e que, com certeza, muito 

tem a nos ajudar e acrescentar para o sucesso da nossa 

gestão.

 As Câmaras Técnicas estiveram trabalhando a 

todo vapor nesses últimos dois meses, analisando os proje-

tos apresentados para o financiamento do FEHIDRO. A 

Câmara Técnica de Planejamento identificou seis projetos 

passíveis de serem executados, que serão votados na 

primeira Reunião Plenária desta gestão. Devido ao baixo 

número de projetos escolhidos, pretendemos lançar, em 

setembro, uma nova oportunidade para que os projetos 

recusados sejam revistos e reapresentados para análise.  

 Queremos que as Prefeituras capacitem os 

responsáveis pela elaboração dos projetos e procurem o 

Comitê para apoiá-los e orientá-los,  tanto na parte técnica 

como sobre as normas do FEHIDRO e as demandas do 

Plano de Bacias. 

 Também participamos das reuniões para a 

atualização do PDPA – Plano de Desenvolvimento e Prote-

ção Ambiental, em Taubaté e em Santa Isabel, e tivemos a 

apresentação do Convenio PROTRATAR, da AGEVAP, que 

vem somar recursos para que as prefeituras do Vale do 

Paraíba se adequem às melhores condições de saneamento.

 Em comemoração à Semana do Meio Ambiente e 

Dia Mundial do Meio Ambiente, a Câmara Técnica de 

Educação Ambiental e Mobilização Social, participou de 

três eventos. No dia 02 de junho, na sede da ONG EcoArte 

e em parceria com a ONG Geca – Grupo de Estudos e Cons-

cientização Ambiental, foi apresentada uma palestra sobre 

manejo de abelhas sem ferrão, oficina de bolas de sementes 

e roda de conversa sobre questões ambientais. No dia 06 de 

junho foi realizado o Encontro de Mobilização Social, na 

EMEF Novo Eden, em Santa Isabel, promovido pela Secre-

taria de Meio Ambiente do Município onde foram ministra-

 “Pela Deliberação CBH-PS 004/2019, passo a 

integrar a diretoria do Comitê das Bacias Hidrográficas do 

Rio Paraíba do Sul (CBH-PS), ocupando o cargo de Secre-

tario Executivo no biênio 2019/2021, função que venho 

exercendo desde 2015, há três gestões consecutivas. 

Também estive a frente da Secretaria Executiva do 

Comitê da Serra da Mantiqueira (CBH-SM) de 2009 a 

2013.  Tenho mestrado em Engenharia Civil e Ambiental 

(UNESP/FEG) e além de trabalhar como engenheiro no 

DAEE atualmente leciono, na Universidade de Taubaté 

(UNITAU), as disciplinas de Hidráulica II, Condutos Livres 

e Saneamento Básico I e II. Estou muito disposto a utilizar 

a minha experiência e somar esforços para as realizações 

dessa 13ª Gestão do CBH-PS. ” 

das palestras sobre água para crianças e também para 

professores e coordenadores da Secretaria de Educação 

do município. E, nos dias 11 e 12 de junho aconteceu o IV 

Encontro de Educadores em Defesa do Rio Paraíba do Sul, 

em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de 

Jacareí. Sob o tema “Um olhar sobre o nosso Rio”, o evento 

contou com grande participação de professores, ONGs, 

estudantes e profissionais da área ambiental. A matéria 

sobre esses eventos está no site do CBH-PS, entre outras.

 E, agora no dia 24, os membros do CBH-PS 

estarão se reunindo para a primeira votação na 46ª 

Reunião Plenária Extraordinária do CBH-PS. Os membros 

do CBH devem estar mais próximos do Comitê, através 

das reuniões das Câmaras Técnicas, para aproveitarem as 

possibilidades de captar recursos para seus municípios se 

estruturarem conforme as demandas da Bacia.

 Enfim, continuamos juntos, avançando cada dia 

um pouco mais, nas melhorias para a nossa Bacia.

PALAVRA DO
SECRETÁRIO



 A plenária do CBH-PS, reuniu os membros do 

Comitê ordinariamente pela 46º vez, no dia 24 de julho, 

para debater e votar seis deliberações, tais como a mudan-

ça do Secretario Executivo na composição da Diretoria no 

biênio 2019/2021, os empreendimentos a serem financia-

dos pelo FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos,  

a abertura de um segundo edital para habilitar novos proje-

tos e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos-2019, 

ano base 2018. Todas as deliberações foram aprovadas por 

unanimidade.

 “Estamos abrindo o segundo chamamento para a 

utilização das verbas do FEHIDRO. Foram 29 projetos 

apresentados, e só aprovados 7, por isso estamos sugerin-

do uma nova oportunidade para os tomadores em setem-

bro. O tempo é curto mas vamos aproveitar esse momen-

to!”, sugeriu o presidente Renato T. Veneziani.

 Após a votação, a assembléia deu a voz aos coor-

denadores das Câmaras Técnicas que apresentaram a 

evolução dos trabalhos realizados e os preparativos para as 

atividades do ano, debatendo as questões que poderiam 

ser alteradas. O diretor da AGEVAP – Agência da Bacia do 

Rio Paraíba do Sul, André Marques apresentou dados do 

Programa PROTRATAR e da Escola de Projetos.

 EXPOSIÇÃO E DEBATES

 ENTRE AS CÂMARAS TÉCNICAS

  A Câmara Técnica de Educação Ambiental e 

Mobilização Social (CT-EAMS), coordenada por Duva 

Leonardo Steck Brunelli, está na sua 159ª reunião e tem 

muitas atividades como: foi realizado o VI Encontro de 

Educadores, em parceria com Prefeitura Municipal de 

Jacareí e a Palestra de Mobilização Social em parceria com 

a Prefeitura Municipal de Santa Isabel, na Semana do Meio 

Ambiente. O curso de Gestão e Educação Ambiental do 

Vale do Paraíba está na sua 15º versão e para este ano, 

ainda estão previstos mais dois eventos: VII Encontro de 

Educadores em parceria com a Secretaria Estadual de 

Educação e UNIVAP para dia 20 de setembro e o 8º Semi-

nário de Educação Ambiental, que será realizado em 

Aparecida. 

 O primeiro assunto a ser debatido foi sobre a 

proibição de se apresentar projetos de Educação Ambien-

tal,  enquanto não estiver finalizado o Plano de Educação 

Ambiental,  colocada em discussão pelo coordenador da 

Câmara Técnica de Reflorestamento (CT-RESF), Renato 

Lorza, e que  foi descartado pelo coordenador da CT-E-

AMS,  Duva S. Brunelli: “O Plano de Educação Ambiental é 
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ESTAMOS SUGERINDO 
UMA NOVA OPORTUNIDADE 
EM SETEMBRO
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pauta permanente nas reuniões e eu discordo totalmente 

dessa regra, pois impede novos projetos de serem apresen-

tados em função do plano que a gente não tem”. Segundo o 

engenheiro Luiz Roberto Barretti, os prazos estão vencen-

do e a CT-EAMS está dando apoio ao tomador para que não 

tenha problema de prazo que possa por em risco o financia-

mento do projeto. “O Plano de Educação Ambiental está um 

andamento, e assim que finalizado, a CT-EAMS poderá 

efetivamente trabalhar a Educação Ambiental em termos 

de recursos hídricos,  em diversos módulos e momentos, e 

trazer benefícios para o Comitê”, completou Barretti. 

  Lorza, o coordenador da CT-RESF, que está na 

sua 8ª reunião mensal de câmara técnica, teve dois projetos 

aprovados: “Recuperação de mata ciliar”, da prefeitura de 

Lavrinhas e, “Recuperação de mata ciliar no rio Água 

Limpa”, do Sindicato Rural de Cruzeiro. “Tem várias coisas 

importantes acontecendo, principalmente na articulação 

de projetos com parceiros da região. Convidamos o Institu-

to Botânico para aproximar mais o agente técnico das 

decisões de restauração do Comitê, para que haja uma 

mesma interpretação nas nossas decisões e aprovarmos os 

projetos”, disse Lorza.“Somos gananciosos em relação a 

qualidade. Estamos levando a sério o rigor na orientação 

dos  tomadores e na elaboração dos projetos de restaura-

ção, para que sejam vistos como os melhores projetos do 

Comitê. É um desafio, uma meta”.

 A Câmara Técnica de Saneamento (CT-SAN) está 

participando do PDPA (Programa de Desenvolvimento e 

Proteção Ambiental), do Relatório de Situação e, dos 29 

projetos apresentados, analisou 26, mas recomendou 

apenas 3. “As duas grandes atribuições para a  CT-SAN esse 

ano é o Seminário de Saneamento, evento comemorativo 

dos 25 anos do CBH-PS,  que estamos montando junto com 

o Comitê da Serra e Comitê do Litoral, em novembro, e a 

outra demanda é elaborar um Plano Básico de Saneamento 

para o Vale do Paraíba, priorizando as áreas rurais e os 

municípios que não são atendidos por concessionárias”, 

expôs Karla C. Pereira, coordenadora da CT-SAN.

 O coordenador da CT-PL, Luiz Roberto Barretti, 

lamentou a falta de atenção dos proponentes quanto às 

regras básicas para apresentarem propostas analisáveis e 

adequadas. “Os tomadores têm portas abertas no Comitê e 

uma gama de informações para apresentarem projetos 

consistentes, que possam passar pelo crivo inicial e prospe-

rarem”, disse Barreti. Mostrou que, desde a existência do 

Comitê, já foi liberado cerca de 100 milhões de recursos 

para custear projetos. “Nós conseguimos usar 60 desses 

100 milhões. O resto financiou projetos que foram tomados 

e os proponentes não os executaram, acabaram desistindo 

no meio. Temos uma perda da ordem de 40%. Isso é ruim 

para o Comitê”.

 Foi sugerido instituir dentro de cada uma das 

CTs um mecanismo de orientação para que capacitem um 

maior numero de pessoas. “Temos que ter um projeto de 

inclusão de capacitação profissional para os municípios, 

senão poucas pessoas vão conseguir aprovar projetos. E 

acho que essa não é a idéia do Comitê, pois tem interesse 

que todos os municípios contribuam com a Bacia”, propôs 

participante da CT-RESF.

 DADOS DO PROGRAMA PROTRATAR 

 André Marques, diretor da AGEVAP, mostrou 

para os membros do CBH-PS, mais um programa de finan-

ciamento para obras de saneamento. “São 20 milhões 

para investimentos, todo ano, com foco para cidades de 

até 20 mil habitantes, mas isso não quer dizer que um 

município maior não possa concorrer, ele só vai ter uma 

contrapartida maior”.

  O Protratar esta dividido em três partes: 

primeiro atender os municípios, com parte do dinheiro a 

fundo perdido, ou seja não reembolsável. Na segunda 

fase, deverá atender as empresas de saneamento estadu-

al ou mesmo privadas, com financiamento a juros baixo, 

de acordo com a ANA-Agência Nacional de Àguas e, na 

terceira fase, as industrias, com programa de boas prati-

cas. “Na primeira fase, entraram 16 projetos e 8 foram 

aprovados”, disse Marques.

  Marques disse que para que os projetos sejam 

bem elaborados e passíveis de serem executados, criou-se 

uma Escola de Projetos para capacitar profissionais de 

carreira das prefeituras e alunos de engenharia, que reali-

zam, junto com um técnico da AGEVAP essas propostas. 

“Entendemos que as dificuldades dos municípios são 

muito grandes, tanto para elaborar os projetos quanto 

para licitá-los. O objetivo é dar o apoio técnico que os 

municípios não têm, não só na elaboração do projeto, mas 

também no acompanhamento da obra e na prestação de 

contas”, explicou Marques. “Inclusive, sugeri ao Barretti e 

ao Veneziani de se criar uma Escola de Projetos para o 

CBH-PS, para capacitar as prefeituras. E os projetos 

podem servir para vários tipos de financiamento”, 

completou.  

ANDRÉ MARQUES, DIRETOR DA AGEVAP



 A Câmara Técnica de Saneamento (CT-SAN) 

tem atuado, desde o biênio passado em diferentes ativida-

des, entre elas: PDPA (Plano de Desenvolvimento e Prote-

ção Ambiental), Relatório de Situação, avaliação técnica e 

recomendações aos projetos apresentados para o Edital 

FEHIDRO 1/2019 e bairros isolados, com a participação 

significativa dos membros indicados pelos três segmentos 

que compõe o comitê. As reuniões são mensais e acompa-

nhadas pelo Secretário Eng. Quimico Fábio Nakano repre-

sentante da SABESP e pela Coordenadora Eng. Agrônoma 

Karla Conceição Pereira representante da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento. Estas reuniões são abertas e 

as próximas acontecerão nos dias 21/08, 18/09, 16/10 e 

20/11. 

 Segundo Karla C. Pereira, a CT-SAN vai dar 

continuidade ao levantamento e diagnóstico dos bairros 

isolados e zonas rurais, em todos os municípios da bacia, e 
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CT DE SANEAMENTO E AS METAS
PARA O BIÊNIO 2019/2021

ANA CAROLINE P. JACOB, DA AGEVAP

 Na reunião da Câmara Técnica de Planejamen-

to (CT-PL), ocorrida no dia 15 de julho, foi apresentado o 

Programa de Tratamento de águas Residuárias – PRO-

TRATAR do CEIVAP- Comitê de Integração da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que oferece mais um 

subsídio para a implantação, implementação e ampliação 

de Sistemas de Tratamento de Esgoto (ETE) para os muni-

cípios da Bacia. “O Programa visa auxiliar a redução dos 

níveis de poluição hídrica na bacia, induzir a implantação 

de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e a 

implementação de instrumentos de gestão”, explicou a 

engenheira Ana Caroline Pitzer Jacob,  da AGEVAP – 

Associação Pró-Gestão das águas da Bacia Hidrográfica 

do Rio Paraíba do Sul.

 Nesse ano a PROTRATAR vai disponibilizar recur-

sos da ordem de R$ 20 milhões, provenientes da cobrança 

pelo uso da água na bacia da União.  “O PROTRATAR financia 

90% da ETE e o Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul (CBH-

-PS) os 10% restantes. Este ano os municípios de Areias e São 

José do Barreiro já estão sendo contemplados com estes 

recursos, fruto desta articulação entre os Comitês Estadual e 

Federal ocorrida em 2018.”, explica o engenheiro Luiz Rober-

to Barretti, coordenador da CT-PL.

PROTRATAR, UM PROGRAMA
PARA ADEQUAR O SANEAMENTO
BÁSICO NO VALE DO PARAÍBA

 O CEIVAP já lançou a segunda edição do PRO-

TRATAR e os municípios interessados podem se inscre-

ver até o dia 13 de agosto, acessando o link do edital 

(www.agevap.org.br/protratarceivap2).

 Os projetos apresentados, ao PROTRATAR, 

pelas prefeituras passam por um processo de hierarqui-

zação e um item que será novidade para essa escolha é a 

sustentabilidade. “O item de sustentabilidade contempla 

o reuso do efluente tratado e a cogeração/eficiência 

energética do sistema, visando reduzir os custos opera-

cionais das obras e tornar as instalações autossustentá-

veis em relação ao consumo de energia elétrica”, falou a 

Jacob. 

aos municípios que não são atendidos por concessionária, 

dando apoio na orientação para elaborar projetos financi-

áveis pelo FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídri-

cos, de acordo com as necessidades prioritárias de cada 

um. “Já estamos orientando as prefeituras para identifi-

carem suas demandas, enquadrando-as no Plano de Bacia 

e seus respectivos PDC’s (Programa de Duração Continu-

ada), bem como seguindo as orientações preconizadas no 

MPO (Manual de Procedimentos Operacionais do FEHI-

DRO).

 A CT de Saneamento também está participan-

do no PDPA, que define regras de uso das áreas dos 

mananciais e cursos d’água existentes na bacia, através 

da participação do Eng. Quim. Fabio Nakano que traz as 

informações aos demais membros da câmara técnica.

 Outra atividade desenvolvida pela CT-SAN é o 

Relatório de Situação que tem várias interfaces na própria 
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QUEREMOS AINDA DISCUTIR 
OUTRAS TECNOLOGIAS DE 
DESPOLUIÇÃO DA ÁGUA

“
”Karla C. Pereira

coordenador da CT-SAN

REUNIÃO DA CT-SAN EM 17 DE JULHO

KARLA C. PEREIRA, COORDENADORA DA CT-SAN

questão da oferta e demanda de água. Os dados de sanea-

mento são compilados e analisados, para a elaboração do 

parecer técnico que vai compor o relatório final”, explicou 

Karla. 

 E a principal ação para esse biênio é o desenvol-

vimento um Termo de Referência (TR) para o Plano de 

Saneamento Rural no Vale do Paraíba, com o objetivo de 

traçar diretrizes para atuar efetivamente no saneamento 

rural e atender ainda a demanda daqueles municípios sem 

serviço de concessionária. “Neste documento estarão 

definidas a questões relacionadas ao diagnóstico e panora-

ma sanitário atual, a segurança hídrica, os índices a serem 

alcançados considerando os Objetivos de Desenvolvimen-

to Sustentáveis (ODS 06) da Organização das Nações  

Unidas, os programas necessários de ação e gestão da água, 

esgoto, resíduos sólidos e drenagem, recursos financeiros 

necessários para mitigar e implantar melhorias, entre 

várias questões que estão sendo discutidas nas reuniões 

mensais da CT-SAN”, explica Karla.

 Para alavancar esse Plano de Saneamento Rural 

pretende-se ainda reunir órgãos ligados ao saneamento e 

os tomadores de decisão para discutir soluções viáveis e 

exequíveis. Foi proposto a Presidência, Diretoria e Secreta-

ria Executiva do CBH-PS um evento em novembro, mês 

comemorativo aos 25 anos do comitê, para apresentar e 

discutir as soluções técnicas aplicáveis ao saneamento 

rural do Vale. “O evento vai ser um marco inicial para esse 

plano diretor ou um plano básico de saneamento rural do 

Vale do Paraíba e vai nos orientar com diretrizes para 

atuarmos mais efetivamente e de forma integrada no sane-

amento rural”, completa Karla.

 “Nós sabemos que nos municípios que tem a 

presença da SABESP o saneamento está controlado e bem 

desenvolvido, mas os municípios que não são atendidos 

pela concessionária, e as áreas rurais, estão desassistidas 

da presença do Estado. Então a CT-SAN quer trabalhar 

nesse evento diferentes abordagens, algumas já propostas, 

tais como a questão do parcelamento do solo que é muito 

impactante para a qualidade dos recursos hídricos na 

região; a questão dos serviços ambientais ecossistêmicos; 

além da implantação de diferentes sistemas de tratamento, 

pois temos modelos de baixo custo que podem ser implan-

tados em demandas individuais e outros que podem ser 

utilizados também nas comunidades isoladas, através de 

sistemas de tratamento coletivo. Queremos ainda discutir 

outras tecnologias de despoluição da água, existentes no 

mercado, sabendo-se do alto custo de implantação, mas 

que existem casos que é a única solução", disse Karla.

 “É importante que esse evento seja uma parce-

ria integrando as Câmaras Técnicas do Comitê do Paraíba 

do Sul, e também os Comitês da Serra da Mantiqueira e do 

Litoral Norte. Vai ser um grande evento para toda a 

região.   

Fotos: Renata Egydio

 A ideia é envolver instituições como ANA, 

GAEMA, DAEE, CETESB, ABES, TRATA BRASIL, FUNASA, 

SIMA, EMBRAPA, USP, UNICAMP, PCJ, SABESP, SENAR, 

SESAN, CASAM, produtores de água no município de Extre-

ma/MG, INPE, e a Secretaria de Agricultura e Abastecimen-

to através da CDRS (Coordenadoria de Desenvolvimento 

Rural Sustentável) além da população de todo o Vale", 

completa. 

 “Queremos trazer para esse evento pessoas que 

queiram discutir e tragam soluções para serem aplicadas no 

saneamento rural. Não gostaríamos que fosse somente 

apresentação de soluções técnicas” falou Karla. Desejamos 

que esse evento modifique a estrutura atual do saneamento 

rural, enfrentando a real e crítica situação, conhecida de 

todos”' finaliza Karla


