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Posse de novos membros marca o início de 2021

 No dia 24 de março foram 
empossados os novos membros do 
Comitê da Bacia da Região Hidrográfica 
do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) 
para o Quadriênio 2021-2025 durante a 
17ª Reunião Plenária Extraordinária que 
ocorreu por videoconferência. Com a 
nova composição, duas Câmaras 
Técnicas do Comitê ganharam novos 
membros: a Câmara Técnica 
Permanente de Instrumentos de Gestão 
e Legal (CTPIGL) e a Câmara Técnica 
de Educação Ambiental (CTEA). A 
Diretoria também teve sua composição 
alterada.
 O Plenário do CBH-MPS é 
alterado a cada quatro anos por meio de 
eleição. Em novembro de 2020 foi eleita 
pela plenária uma comissão eleitoral 
para coordenar as eleições dos novos 
membros e em janeiro foi publicado o 
edital, abrindo as instituições a 
oportunidade de se candidatar. 

 A nova diretoria passa então a 
ser formada por: Luis Felipe Cruz Lenz 
Cesar (Crescente Fértil) é o novo 
Presidente; o vice-presidente é Vinícius 
de Azevedo (P.M.Barra Mansa); José 
Arimathéa Oliveira (IFRJ) passa a ser 
Secretário; e Vera Lúcia Teixeira (SAAE 
– Barra Mansa), Geovane Alves de 
Andrade (P.M. Porto Real) e Daiane 
Moreira Valim (SANEAR – Resende) são 
os Diretores. 

 Na ocasião, após a finalização 
das composições, José Arimathéa 
Oliveira (IFRJ), que até então ocupava o 
cargo de presidente, agradeceu a equipe 
que trabalhou com ele durante os 
últimos 4 anos e passou a palavra para o 
novo Presidente, Luis Felipe Cruz Lenz 
Cesar. O novo Presidente agradeceu a 
todos pela oportunidade e disse que 
espera realizar um ótimo trabalho.

 A nova diretoria do Comitê conjuga, muito acertadamente, novos inte-
grantes com membros que possuem grande experiência acumulada. Essa feliz 
composição é especialmente oportuna neste momento em que convergem situa-
ções extremamente desa�adoras para a gestão dos recursos hídricos e do meio 

ambiente em geral. Por um lado, temos o nosso Plano de Bacias, recém comple-
mentado e �nalizado, e a lei nº 14.026/2020, que estabelece o novo marco legal do 

saneamento básico. Por outro, fortes indicadores de uma crise hídrica de grande dimen-
são, somada aos graves efeitos da pandemia, apontam para a urgência na efetivação do 

Luis Felipe Cesar - Presidente

 plano, que abrange, como deve ser, um amplo espectro de ações, consolidadas em agendas da 
gestão de recursos hídricos propriamente, de saneamento urbano e rural, de infraestrutura verde, de 
produção de conhecimento, de comunicação e de educação ambiental.
 Desta forma, caberá ao Comitê, cada vez mais, uma ação abrangente e articulada com todos os 
aspectos e diversidades, ambientais e institucionais, que in�uenciam a qualidade, a disponibilidade e a 
sustentabilidade do bem mais fundamental que existe para a vida – a água. Em termos práticos, isso 
abrange desde obras de saneamento até programas de proteção e recuperação de ecossistemas funda-
mentais para o equilíbrio climático e hídrico, além de prever o fundamental envolvimento da sociedade 
em geral.
 Na qualidade de empreendedor socioambiental e dirigente de organização do terceiro setor 
acredito que a complexidade do momento encontra um comitê extremamente representativo, maduro 
e quali�cado, além de articulado com outros comitês; à altura, portanto, de contribuir de forma compe-
tente e corajosa com o enfrentamento dos desa�os ambientais, sociais, institucionais e legais que se 
apresentam. 

“ 

”

17ª Reunião Plenária Extraordinária do CBH-MPS
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O que você
 gosta de fazer

no tempo livre?

Prefeitura de Barra Mansa
Barra Mansa - RJ

Douglas Muniz  
ONG: “O Nosso Vale! 
A Nossa Vida.”
Barra Mansa - RJ

Mariana da Costa 
Eletrobras Furnas
Itatiaia - RJ

Fábio França

Como foi 
escolhida sua
carreira?

O que o motivou
a participar do

Comitê?

Qual a importância 
de fazer parte 
do Comitê?

Aproveitar a família e viajar para conhecer novos 
lugares!

No meu tempo livre gosto de praticar  trekking, que é uma modalidade de 
caminhada feita em meio a montanhas ou florestas que possibilitam um maior 
contato com a natureza.

Passeios com a família no Parque Nacional de Itatiaia e esportes ao ar livre: 
escalada, caminhadas em trilhas e bicicleta.

Quando fui estagiário da Secretaria de Meio Ambiente de Barra Mansa em 2009 tive a 
oportunidade de participar do processo da montagem do comitê. Hoje tenho o prazer 
de poder participar como membro e integrar a Câmara Técnica devido a minha função 
na Prefeitura de Gerente de Unidades de Conservação e Rec. Hídricos.

Já era do meu conhecimento as principais funções de um comitê de bacia, e o incentivo para ingressar partiu de uma das 
fundadoras da ONG “O Nosso Vale! A Nossa Vida”, que desempenhava ativamente muitos trabalhos junto ao comitê.  

Houve a minha indicação por parte da gerência de Furnas e de pronto eu  aceitei sempre pensando no 

O comitê é um importante direcionador de políticas públicas para a 
preservação de nossos recursos hídricos. Integrar o comitê me permite 

conhecer mais a fundo os mecanismos de gestão existentes e poder 
contribuir com a evolução da preservação dos rios da bacia e 

especialmente do município.

É fundamental ser parte do comitê para garantir que a gestão dos recursos hídricos seja feita de forma sustentável 
e efetivamente represente também o olhar da sociedade.

O ingresso no Comitê nos permite melhorar nossa compreensão da importância de uma boa gestão desse recurso tão 

COMITÊ ENTRELINHAS

Na época do ensino médio tive a oportunidade de estagiar no laboratório de Biologia do 
colégio onde estudei e me identifiquei com a Biologia.

Tive a oportunidade de cursar  ensino médio concomitante ao ensino técnico em meio ambiente. Me envolvi muito com as 
disciplinas e as atividades de extensão do curso. Decidi então, que precisava buscar mais conhecimento e soluções para os 

problemas ambientais, o que acabou me direcionando para Engenharia Ambiental. 

Sempre tive afinidade em áreas exatas e voltadas para a tecnologia. Aos 14 anos ingressei no meu primeiro curso  
profissionalizante no SENAI e a partir  daí não parei mais. Depois disso vieram as formações técnicas em Eletrotécnica e 

Segurança do Trabalho e das engenharias Ambiental e de Segurança do Trabalho.

aprendizado e na contribuição para uma melhor gestão dos recursos hídricos da região. Logo na primeira reunião, pude 
perceber o nível de engajamento e de capacidade técnica dos outros membros do Comitê o que motivou mais ainda a fazer 
parte do grupo.

precioso e frágil que é o recurso hídrico. Na área das bacias hidrográficas, todos os corpos hídricos precisam ser 
percebidos pela sua importância, desde as áreas de recarga, pequenas nascentes e córregos. Afinal, são esses os 

pequenos responsáveis pela grandiosidade do nosso querido “Paraibão”!



Boletim Informativo - Julho/2021 3

NOSSAS AÇÕES 

 Em março deste ano foi 
aprovado o Plano de Bacia da Região 
Hidrográfica Médio Paraíba do Sul pelo 
Comitê da Bacia da Região 
Hidrográfica Médio Paraíba do Sul 
(CBH-MPS) durante a sua 17ª Reunião 
Extraordinária da Plenária. Agora, está 
previsto para o segundo semestre, 
além do referendo do CERHI, 
Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos sobre a aprovação do plano, a 
realização de uma capacitação sobre 
Enquadramento dos Corpos Hídricos, 
a ser ministrada pela ANA, Agência 

Aprovado Plano de Bacia do Comitê Médio Paraíba do Sul

Comitê investe em aquisição 
de sonda para Projeto de
 Monitoramento da RH-III

  Em 2020, durante a 37ª Reunião Plenária Ordiná-
ria, o Comitê Médio Paraíba do Sul aprovou a realização 
do Projeto de Monitoramento da RH-III. Tal projeto 
encontra-se dividido em 3 fases que foram discutidas na 
reunião da Câmara Técnica (CT) realizada em março.
 Primeira fase: Diagnóstico Rápido – Aquisição 
de Sonda Móvel, para a realização de campanhas de 
amostragem em pontos a serem de�nidos pela Câmara 
Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e Legal 
do CBH – Médio Paraíba do Sul com objetivo quali-
-quantitativo.
 Segunda fase: Diagnóstico Completo para 
enquadramento – Com base nas campanhas iniciais do 
diagnóstico rápido será trabalhada em Câmara Técnica a 
construção de Termo de Referência para contratação de 
empresa especializada para análises completas de 
amostras em laboratórios certi�cados com vistas para 
enquadramento de trechos de cursos hídricos estaduais 
com objetivo quali-quantitativo.
  Terceira fase: Monitoramento Contínuo – Com 
posse da sonda e Plano de Monitoramento o Comitê 
visa a aquisição de infraestrutura para montagem de 
laboratório móvel de análises para enriquecimento das 
bases de dados quali-quantitativos da região.

 Para a viabilização dos trabalhos, foi realizada 
em março deste ano a aquisição de uma sonda que será 
utilizada para o diagnóstico dos rios. O próximo passo é 
a capacitação das pessoas que farão o manuseio e a 
calibração desta nova ferramenta.

Nacional de Águas e Saneamento 
Básico. 
 O Plano de Bacia, um dos 
instrumentos de Gestão dos Recursos 
Hídricos, é um documento balizador 
que define ações estratégicas em 
recursos hídricos de uma determinada 
região. Este plano, cujo prazo de 
vigência será de 15 anos a partir de 
2022, prevê uma integração ao Plano 
Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (PIRH-PS), portanto a 
construção dos Planos de Bacia dos 
afluentes fluminenses da Bacia 

Acesse o novo 
Plano de Bacia aqui

 Apoio ao 13° Reflorestamento da Vale Verdejante

 Indicação de microbacias para o programa
 Mananciais do CEIVAP

Criação da Câmara Técnica de Educação Ambiental

Aprovação da hierarquização de municípios da
RH-III para receberem projeto de Sistema de 
Esgotamento Sanitário

Criação de um canal para auxílio de Denúncias de
Crimes Ambientais

Alguns destaques de
 nossas ações

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul foi 
realizada de forma concomitante devido 
à necessidade de integração entre as 
bacias afluentes e a bacia federal. A 
aprovação do  Plano Integrado de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul (PIRH-PS) 
aconteceu em 14 de  junho, durante a 2ª 
reunião extraordinária do CEIVAP.

O documento está disponível para 
consulta no site: http://cbhmedioparai-
b a . o r g . b r / r e s o l u c o e s / c b h - m p -
s/2021/100.pdf
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CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

 Em comemoração ao Dia Mundial da Água, os 
Comitês de Bacia Médio Paraíba do Sul, Piabanha, Rio 
Dois Rios e Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana realizaram, 
em conjunto, um seminário virtual. Com o tema "Proteção 
e Recuperação de Mananciais", o Webinar ocorreu no dia 
25 de março e foi transmitido pelo canal do Fórum 
Fluminense de Comitês de Bacias Hidrográficas (FFCBH) 
no Youtube. 
 Foram realizadas três apresentações. A primeira 
foi com o integrante do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Desastres (CEPEDES/UERJ), Helton Santos de Souza, 
com o tema "Análise Geomorfométrica Como Subsídio à 
Identificação de Áreas Prioritárias Para Proteção e 
Recuperação de Mananciais”. A segunda apresentação foi 
com a Chefe de Serviço de Gestão Ecossistêmica do 
INEA, Laís Costa, que discutiu acerca das "Áreas de 
Interesse para Proteção e Recuperação de Mananciais 
(AIPMs) nas Regiões Hidrográficas MPS, Piabanha, R2R 
e BPSI". A terceira e última apresentação ficou por conta 
da Coordenadora do Grupo de Trabalho Mananciais do 
Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul (CEIVAP), Silvia Marie Ikemoto, que expôs 
o tópico "Base legal e iniciativas para proteção e 
recuperação de mananciais na bacia do rio Paraíba do 
Sul: PRO-PSA e Programa Mananciais". 

Comitês realizam juntos 
Webinar pelo Dia da Água

 Uma live foi realizada no �nal de 2020 com o 
objetivo de registrar e dar total transparência à assina-
tura dos acordos de cooperação técnica entre o Comitê 
Médio Paraíba do Sul e os municípios de Quatis e Porto 
Real. O documento é o ponto de partida para a elabora-
ção de estudos de concepção, projetos básicos e 
executivo e estudo ambiental para sistema de esgota-
mento sanitário que atenderão aos dois municípios.
 Após assinados os acordos, os municípios rece-

Comitê MPS assina acordos de
cooperação técnica com os 

municípios de Quatis e Porto Real

Nº: 07/2021- Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos 
básico e executivo e estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário do município de Porto Real 
Status: Em fase �nal, aguardando homologação do resultado.

Nº: 08/2021- Contratação de empresa especializada para elaboração de estudo de concepção, projetos 
básico e executivo e estudo ambiental para o sistema de esgotamento sanitário do município de Quatis.
Status: Em fase �nal, aguardando homologação do resultado.

Nº: 13/2021 - Contratação de Empresa Especializada para Implantação do Espaço “Cílios Do Paraíba”. 
Status: Em fase de análise de preço.

Atos convocatórios em andamento

berão os projetos a nível executivo custeados pelo 
comitê, possibilitando a melhoria da infraestrutura dos 
bairros escolhidos e qualidade de vida dos moradores. 
A licitação já foi aberta e as propostas estão sob análise 
para de�nir qual empresa será a responsável pela 
elaboração dos projetos.

Assista aqui
 ao Webinar!

Presidente: Luís Felipe Cruz Lenz Cesar
Vice-Presidente: Vinícius Azevedo
Secretário: José Arimathéa Oliveira
Diretores: Vera Lúcia Teixeira
                  Geovane Alves de Andrade
                  Daiane Moreira Valim

Realização:

Live sobre a assinatura dos acordos de cooperação técnica do CBH-MPS


