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   52ª Reunião da diretoria do CBH-MPS é realizada em Volta 

Redonda  

(foto: Keyla Barreto/AGEVAP UD1) 

 
Diretoria se reúne na sede do Comitê em Volta Redonda 

 

No último dia 16 de fevereiro foi realizada a 52ª reunião da diretoria do Comitê 

da Bacia Hidrográfica da Região do Médio Paraíba do Sul. Sua principal 

proposta foi aprovar o planejamento do Comitê de 2018. A reunião, que 

aconteceu na sede do Comitê no bairro Aterrado, em Volta Redonda, contou 

com a presença de todos os membros da diretoria. 
 

Na ocasião, os membros aprovaram a ata da 51ª reunião que aconteceu no dia 

9 de novembro durante a realização do 19° ENCOB, em Aracaju/SE, e o edital 

da campanha de prevenção às queimadas. Em seguida, discutiram se a Câmara 

Técnica será a responsável por diagnosticar as necessidades de Comunicação 

do Comitê. 
 

SAAE de Barra Mansa sedia a 40º Reunião da CTIGL do 

Comitê  

(foto: Keyla Barreto/AGEVAP UD1) 

 
 A coordenadora da Câmara Técnica, Carin von Mühlen, apresenta aos membros a 

pauta do dia 
 

A 40º Reunião da Câmara Técnica Permanente de Instrumentos de Gestão e 

Legal (CTIGL) do CBH-MPS foi realizada na manhã do dia 20 de fevereiro na 

Estação de Tratamento do SAAE de Barra Mansa. Na ocasião, os membros 

alteraram a resolução sobre os procedimentos da Câmara Técnica, 

modificando a quantidade de reuniões. Além disso, ficou definido o conteúdo 

programático dos cursos que serão oferecidos pelo Comitê durante o ano. 
 

   1° passeio ciclístico do CBH-MPS é pauta de reunião entre 

os municípios  

(foto: Felipe Rodrigues/AGEVAP UD1) 

 
 Diversos representantes da área de atuação do CBH participaram da reunião em 

Pinheiral 
 

Representantes de 11 dos 19 municípios da área de atuação do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH-MPS) participaram na manhã da 

http://www.cbhmedioparaiba.org.br/


última quinta-feira (22) de uma reunião para alinhar as informações sobre o 

primeiro "Pedal pelas Águas", organizado pelo Comitê. A reunião aconteceu no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), em 

Pinheiral, e contou com a presença dos representantes dos municípios de Barra 

Mansa, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio 

Claro, Rio das Flores, Três Rios e Volta Redonda.  
 

Durante a reunião, o presidente do CBH-MPS, José Arimathéa Oliveira, disse 

que a ideia do passeio ciclístico é que não seja apenas mais uma atividade 

esportiva, mas sim uma ação de conscientização ambiental. “Nós, enquanto 

Comitê, tentamos ajudar neste quesito, porém essa não é uma tarefa fácil, por 

isso contamos com a atuação de cada representante em seus municípios”, 

solicitou o presidente. De acordo com Arimathéa, o passeio ciclístico se deu 

após o “Abraço ao Rio Paraíba do Sul” se tornar um desafio, visto que em 

algumas cidades o rio não passa pelo núcleo urbano. O presidente afirmou que, 

devido às agendas de cada cidade, a proposta é que o “Pedal pelas Águas” 

aconteça em dois dias, 24 e 25 de março. “A ideia é, além de fazer um trabalho 

em comemoração ao Dia Mundial da Água, o pedal também se tornar marco 

em toda a região e, a partir disso, ser realizado anualmente”, destacou 

Arimathéa.  
 

O objetivo do passeio ciclístico é estimular os participantes a utilizarem os 

recursos naturais, principalmente a água, de modo consciente, além de 

promover um momento de lazer para os moradores. O Comitê acredita que o 

cuidado com o meio ambiente é uma responsabilidade e oportunidade de 

todos os segmentos da sociedade, do setor produtivo e do poder público.  
 

O Comitê vai disponibilizar 100 camisetas por município para serem 

distribuídas aos participantes, além de duas faixas de divulgação, panfletos 

digitais e impressos com dicas de economia de água que serão entregues à 

população durante o evento. Arimathéa recomendou, ainda, que cada cidade 

disponibilize ambulância para atendimento médico e a guarda municipal 

próximo ao percurso. 
 

   Comitê promove sua primeira reunião plenária de 2018  

(foto: Paulo Eugenio/AGEVAP UD1) 

 
 Durante a reunião, o presidente José Arimathéa Oliveira falou dos projetos do CBH 

para 2018 
 

Com o objetivo de dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos em seus dez anos de atuação, o CBH-MPS realizou sua primeira 

reunião plenária do ano no dia 28 de fevereiro, no Centro Universitário de Barra 

Mansa (UBM), Campus Centro. O evento contou com a presença de 30 

membros do Comitê dos setores da sociedade civil, do poder público e dos 

usuários, além de representantes municipais e institucionais do setor 

ambiental.  
 

Os participantes discutiram sobre a comemoração dos dez anos de atuação do 

CBH-MPS e o presidente, José Arimathéa Oliveira, falou que durante todo o ano 

serão realizadas ações ambientais com o objetivo de atrair e mobilizar o 

público. “Estamos definindo ações que serão acima de tudo educacionais. 

Teremos tanto atividades esportivas quanto de conscientização e é assim que 

devemos trabalhar”, disse.  
 

Dentre as principais ações para 2018 estão o “Pedal pelas Águas”, passeio 

ciclístico nas cidades que o Comitê abrange, sendo realizado em março em 

comemoração ao Dia Mundial da Água; o primeiro concurso de fotografia com 

o tema “Água: avanços e desafios”; e a terceira edição do concurso de Boas 

Práticas Ambientais. O presidente contou que ainda existem alguns entraves a 

serem enfrentados. “Para esse ano, nossos maiores desafios envolvem a 

melhoria de relação com os municípios através da discussão dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico, para a qual contamos com a participação da 

população no acompanhamento dessa atividade”, finalizou. 
 

O Comitê tem 19 municípios em sua área de atuação e, durante todo ano, são 

realizadas reuniões ordinárias e extraordinárias itinerantes em toda a região. A 

próxima plenária do CBH acontecerá no mês de maio, no município de Mendes. 
 

 

 



 

 

 

DADOS GERAIS 

ITEM PROJETO 
MUNICÍPIO(S) 

ABRANGIDO(S) 
STATUS 

1 
Gestão Participativa e 
Comunicação 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento 

2 I Fórum do Rio Preto 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Concluído 

3 II Fórum do Rio Preto 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Concluído 

4 
I Oficina de Planejamento 
Estratégico 

N/A Concluído 

5 
II Oficina de Planejamento 
Estratégico 

N/A Concluído 

6 
Programa de Mobilização 
Participativa 

N/A Em andamento 

7 

Ministração de Curso de 
Capacitação de Pessoal na 
Área de Recuperação e 
Conservação de Nascentes 
e Matas Ciliares 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Concluído 

8 
Capacitação para Ações de 
Comunicação Integrada 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Concluído 

9 

Edital de Chamamento 
Público: Elaboração de 
Estudo de Concepção, 
Projetos Básico e Executivo 
e Estudo Ambiental para o 
Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

- Suspenso 

10 Projeto "Cílios do Paraíba" Pinheiral e Porto Real Em Ato Convocatório 

11 

Ampliação da Base de 
Dados e Informações - 
Sistema de Informações 
Georreferenciadas 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Cancelado 

12 
Geração de Mapas 
Cartográficos e Temáticos 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Cancelado 

13 

Delimitação das 
Microbacias dos Principais 
Afluentes da Bacia da 
Região Hidrográfica do 
Médio Paraíba do Sul e 
Criação de Atlas com Dados 
Sobre a Bacia 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Concluído 

0,00%
0,00%

9,09%

40,91%
36,36%

9,09%
4,55%

Não iniciado

Em elaboração do TdR

Em Ato Convocatório

Em andamento

Concluído

Cancelado

Suspenso



14 

 Impressão de 1.000 (mil) 
exemplares de um Atlas 
Cartográfico de 
Microbacias do Comitê 
Médio Paraíba do Sul 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento 

15 Projeto "Cílios do Paraíba" Pinheiral e Porto Real Em Ato Convocatório 

16 

Projeto Piloto para 
Pagamento por Serviços 
Ambientais com Foco na 
Conservação e Restauração 
da Micro-Bacia do Rio 
Bananal  

Barra Mansa Em andamento 

17 

Apoio Financeiro para 
Manutenção do 
Abastecimento de Água no 
Município de Barra Mansa 

Barra Mansa/RJ Concluído 

18 
Diária / Reembolso / Ajuda 
de Custo / Ações do 
Diretório  

N/A Em andamento 

19 

Auxílio Financeiro para 
Elaboração de Trabalhos 
Técnicos e Científicos com 
Recursos Financeiros 
Oriundos da Cobrança pelo 
Uso dos Recursos Hídricos  

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento 

20 

Auxílio Financeiro para 
Elaboração de Trabalhos 
Técnicos e Científicos com 
Recursos Financeiros 
Oriundos da Cobrança pelo 
Uso dos Recursos Hídricos  

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em andamento 

21 
Infraestrutura / 
Equipamentos / Locação de 
Imóvel 

N/A Em andamento 

22 Escritório de Projetos 
Bacia da Região 

Hidrográfica do Médio 
Paraíba do Sul 

Em andamento 

23 
Curso de Gestão Municipal 
de Recursos Hídricos 

Bacia da Região 
Hidrográfica do Médio 

Paraíba do Sul 
Em Ato Convocatório 

 

 

 


