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A  PALAVRA  DO PRESIDENTE

RENATO TRABALLI VENEZIANI
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 Quero parabenizar a dedicação dos coordena-

dores e membros do CBH-PS que participaram na análise 

e votação dos projetos encaminhados no segundo chama-

mento. Foi um mês de muito trabalho, mas de maneira 

pragmática, requerendo as complementações das propos-

tas, conseguimos aprovar seis novos projetos que serão 

financiados com os recursos do FEHIDRO.

 Estamos vivenciando uma boa fase, com recur-

sos para prover muitos empreendimentos que culminarão 

na melhoria da qualidade da Bacia do Rio Paraíba do Sul, e, 

por isso, votamos na Reunião Plenária o terceiro edital 

para ainda esse ano.

 Desejo sucesso também à nova Câmara Técnica 

de Cobrança pelo Uso da Água, que foi instalada nesse mês 

e que tem grandes desafios a serem trabalhados. 

 O oitavo módulo Curso de Gestão e Educa-

ção Ambiental, organizado pela secretária da CT-E-

AMS Maria Bernadete Pereira,  realizado em 21 de 

setembro,  foi na empresa LIEBHERR, de Guaratin-

guetá. A parte teórica contou com três instrutores: 

Sonia Almeida, da CETESB, que falou sobre a atuação 

da Companhia no Estado de São Paulo; o engenheiro 

8º MÓDULO DO CURSO DE
GESTÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
FOI NA LIEBHERR 

PALESTRA SOBRE
POLUIÇÃO DIFUSA

8 MÓDULO DO CURSO DE
GESTÃO E EDUCAÇÃO
AMBIENTAL FOI NA LIEBHERR

Luiz Roberto Barretti, do CBH-PS, com a palestra sobre 

Poluição Difusa e o químico José Marcos Santana, da 

empresa TASQA – Serviços Analíticos Ltda, de Sumaré, 

com a palestra sobre Controle da Poluição Ambiental.    

 A parte prática do módulo foi uma visita nas 

dependências da LIEBHERR e aos equipamentos de 

análise e amostragem ambiental.

Renata Egydio Renata Egydio



 A segunda Plenária de 2019 reuniu membros do 

Comitê, em 30 de setembro, para votar os projetos hierar-

quizados do segundo edital de 2019, entre as quatro 

deliberações e, também três Moções, que foram aprova-

das.   

 As  deliberações aprovadas foram:

 - Deliberação CBH-PS 0009/2019, que trata da 

mudança da Deliberação CBH-PS 12/2016, em relação 

aos critérios de hierarquização dos empreendimentos a 

serem financiados pelo FEHIDRO, provenientes dos 

Royalties. Agora até 15% dos recursos serão direcionados 

para subPDCs de Educação Ambiental vinculada às ações 

dos Planos de Recursos Hídricos e Controle de Perdas e, 

até 25% para  BRH – Bases Técnicas em Recursos Hídricos 

e GRH – Gerenciamento dos Recursos Hídricos;

 - Deliberação CBH-PS 0010/2019, indica os 

cinco projetos (descritos na matéria “ Cinco Projetos serão 

financiados pelo FEHIDRO”) a receber financiamento do 

FEHIDRO, provenientes dos royalties e da cobrança pelo 

uso de recursos hídricos destinados a área da UGHRI 02;

 - Deliberação  CBH-PS 0011/2019, aprovou 

ajustes sugeridos pela Diretoria de Finanças do Custeio do 
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FEHIDRO, no Plano de Aplicação de Recursos da Cobran-

ça, exercício 2019 da UGRHI-02 e,

 - Deliberação CBH-PS 0012/2019, aprovou o 

terceiro chamamento de indicação ao FEHIDRO de 

empreendimentos para financiamento, ainda em 2019, 

utilizando recursos do remanescente dos Royalties e da 

Cobrança pelo uso de recursos hídricos destinados à área 

da UGRHI-2. 

 As três Moções aprovadas apoiaram propostas 

da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária de São 

Paulo (ABES) para: Moção CBH-PS 01, realização de 

Evento Bienal do CEIVAP para a integração dos sete 

Comitês Afluentes com o objetivo de fortalecer  as articu-

lações e o debate na Gestão de Recursos Hídricos; Moção 

CBH-PS 02, a alteração da Lei Estadual que permite que os 

Comitês Paulistas possam criar Agencias de Bacias no 

mesmo modelo adotado pelos outros Estados e União e, 

Moção CBH-PS 03, para  incorporar o Compartimento 

Bocaina como área de atuação paulista, para maior 

integração dos territórios comuns aos Comitês Federal e 

Estadual.

FÁBIA PORTO, VICE-PRESIDENTE, RENATO T. 
VENEZIANI, PRESIDENTE E FABRÍCIO C. GOMES, 
SECRETÁRIO EXECUTIVO
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 Câmaras Técnicas se reuniram durante o mês de 

setembro para avaliar projetos apresentados no segundo 

Edital para financiar projetos com recursos do FEHIDRO.

 Com a aprovação do segundo Edital de 2019, 

quatorze projetos foram recebidos pela Secretaria Execu-

tiva do CBH-PS, no período de 01 a 19 de agosto. Foram 

todos analisados pelas Câmaras Técnicas – Refloresta-

mento, Saneamento e Planejamento - de acordo com as 

normas do MPO - Manual de Procedimentos Operacionais 

e priorizando o Plano de Bacias da UGRH-2.  

 Seis receberão financiamento com recursos 

FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos Hídricos , prove-

nientes dos Royalties e da Cobrança pelo Uso da água.

São eles:

SEIS PROJETOS SERÃO
FINANCIADOS PELO FEHIDRO, 
DO SEGUNDO EDITAL DE 2019

 Em setembro, foi instalada a Câmara Técni-

ca de Estudos e Cobrança pelo Uso da Água (CT-ECA), 

cujo coordenador escolhido foi o engenheiro Luiz 

Roberto Barretti.

 O maior desafio desta CT é a cobrança 

rural, que será discutida entre seus membros,  além 

de propor um Plano de Gerenciamento de Riscos, 

aumento do custo da água em momentos de crise, 

adução por gravidade e outorga de intervenções 

como geração e transposição de água.

INSTALAÇÃO
DA CT- ECA

CT-PL

CT-SAN

CT- RESF
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 A Vigília da Primavera, evento de culminância do 

Projeto de Mobilização e Educação Ambiental – Nascentes 

do Paraíba, promoveu entre os dias 16 e 23 de setembro, 

ações de educação ambiental nas escolas e comunidades, 

atividades pró-restauração florestal e preservação de 

nascentes, eventos culturais e diálogo ambiental sobre a 

nascente do Paraíba.

 O evento aconteceu no município de Areias e o 

tema desse ano foi “O Rio Paraíba do Sul nasce Aqui”.

 A coordenadora da CT-SAN, Karla Pereira 

acompanhou o evento e participou das trilhas que levaram 

à nascente do Rio Paraíba e no dia 23/09, o presidente do 

CBH-PS Renato Veneziani e Secretario executivo, Fabricio 

C. Gomes, representando também o secretario de Recur-

sos Hídricos Marcos Penido e o Coordenador de Recursos 

Hídricos, Rui Brasil, participaram do Diálogo Ambiental, 

que apresentou projetos e documentos históricos referen-

tes à nascente do Rio Paraíba do Sul e propostas de proje-

tos institucionais para a criação do Memorial da Nascente 

do Rio Paraíba do Sul.  

VIGÍLIA DA PRIMAVERA:
ZÉ DO PARAÍBA COMEMORA O
DIA DO RIO PARAÍBA DO SUL

RENATO VENEZIANI E FABRÍCIO 
GOMES PARTICIPARAM DO DIÁLOGO 
AMBIENTAL EM AREIAS
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KARLA PARTICIPOU DAS TRILHAS 
DO EVENTO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

Arquivo pessoal



 Em 2019 a Câmara Técnica de Educação 

Ambiental e Mobilidade Social (CT-EAMS) promoveu 

dois Encontros de Educadores em Defesa do Rio Paraíba 

do Sul: na semana do meio ambiente, 11 e 12 de junho, o 

VI Encontro em parceria com a Secretaria do Meio 

Ambiente de Jacareí, que teve como tema “Um olhar 

sobre o nosso Rio” e, em 22 de setembro, o VII Encontro, 

em parceria com a Secretaria de Educação de São José 

dos Campos, com o tema “ O Rio que passa por nossas 

vidas”.

 O evento foi realizado na UNIVAP – Universi-

dade do Vale do Paraíba e contou com cerca de 160 

educadores. Compondo a mesa de abertura do Encontro, 

a professora da Univap, Maria Regina Aquino, que disse: 

“nós fazemos parte desse ambiente e lutamos por um 

mundo melhor”, que acordou com a carta do aluno lida 

pela Diretora de Ensino,  Cintia Valério Melo, que escre-

veu “Se cada um fizer a sua parte teremos um mundo 

melhor”. A diretora salientou que o meio ambiente 

sempre foi um tema transversal na educação e que desde 

2014 tem priorizado ações ambientais nas escolas de São 

José dos Campos, culminando no recebimento de um 

certificado único no Estado de São Paulo, da Agenda 

Ambiental da Administração Pública – A3T.

 O presidente do CBH-PS, Renato Veneziani 

agradeceu a participação massiva dos educadores nesse 

evento de comemoração dos 25 anos do Comitê, organi-

zado pela Câmara Técnica de Educação Ambiental e 

equipe e desejou um magnífico dia de atividades.

 Duva L.S. Brunelli, disse que valoriza muito o 

trabalho dos professores que é a base da pirâmide do 

conhecimento e salientou a importância da aprovação do 

Plano de Educação Ambiental pelo Comitê, que vai 

mapear toda a região do Vale e nos dizer quais as princi-

pais áreas de oportunidades para estarmos atuando em 

educação ambiental. “Vai ser um trabalho público, com 

resultados públicos e todos poderão consultar e saber 

quais as deficiências do Vale do Paraíba”, disse Duva.

  Ronaldo Madureira, representante da Prefei-

tura de São José dos Campos, descreveu vários projetos e 

programas da prefeitura, aprofundando  parcerias  com 

as escolas para valorizar a base da educação ambiental 

urbana. 

VII ENCONTRO DE EDUCADORES
EM DEFESA DO PARAÍBA DO SUL

CERCA DE 160 EDUCADORES 
PARTICIPARAM DO VII ENCONTRO

COMPONDO A MESA (COMEÇANDO PELA DIREITA): 
MARIA REGINA AQUINO DA UNIVAP, CÍNTIA MELO 
DA SECRETÁRIA DE ENSINO DE SJC, RENATO 
VENEZIANI PRESIDENTE CBH-PS, DUVA L. E. 
BRUNELLI COORDENADOR DA CT-EAMS E 
RONALDO MADUREIRA DA PREFEITURA DE SJC
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