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Ata da 45ª Reunião Plenária Extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio
Paraíba do Sul (CBH-PS). Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezenove, instalou-se a quadragésima quinta Reunião Plenária extraordinária do Comitê
das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS, no Auditório do Departamento
de Águas e Energia Elétrica, localizado no Largo Santa Luzia, Taubaté - SP, sob a
presidência da Sra. Ana Maria de Gouvea – Presidente do CBH-PS, que saúda e agradece
aos presentes, e convida o Sr. Prefeito de São José do Barreiro a ocupar um lugar à mesa,
explica que a pauta é bem curta e clara composta somente por uma deliberação, explica
ainda que o governo do estado esta passando por muitas mudanças que podem afetar os
comitês de bacia, conta que esteve em uma reunião da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, que representa mudanças no planejamento regional, a referida reunião foi
solicitada pelo CODIVAP e tratou de convênios que foram cancelados para surpresa dos
prefeitos, explica ainda que o subsecretario que irá cuida do planejamento regional será o
ex presidente da EMPLASA. Explicou ainda que nesta reunião pode fazer uso da palavra
dizendo que considera importante o planejamento regional desde que o orçamento também
seja regularizado, e que todos deverão passar o ano mais apertado de todos, haja vista o
pronunciamento do governador de que a prioridade é sanear o orçamento para 2020 e que
isso pode prejudicar os recursos destinados ao comitê. É colocada em votação a ATA da
última reunião ocorrida em 18/12/2018, sendo a mesma APROVADA por unanimidade,
passa ao próximo item da pauta, a Deliberação 01/2019, que altera o estatuto do CBH-PS
em conformidade com o decreto 64059/2019, passa a palavra ao Sr. Secretario que explica
a mudança no estatuto que contempla as mudanças nas secretarias de estado, com junção
de pastas e como haverá eleição no CBH foi necessário atualizar o estatuto para que seja
mantido os 12 membros do estado, atualizando as nomenclaturas e representações, como
por exemplo a CESP que deixou de ser pública e foi privatizada, e será substituída pelo
“Orgão responsável pela geração de hidroeletricidade” entre outras mudanças de
nomenclaturas de secretaria, que foram modificadas pela nova gestão, faz uma breve
leitura das mudanças que constam na deliberação. O Sr. Renato Lorza, diz que atualmente
é representante da Secretaria de Meio Ambiente e que não sabe como ficará a situação
referente à sua indicação à plenária do CBH-PS e que isso ainda será discutido com o Léo,
e que não consegue afirmar se continuará ou não oficialmente no CBH-PS, embora tenha
disposição de trabalhar como colaborador. Em VOTAÇÃO a Deliberação 01/2019, que
altera o estatuto do CBH-PS em conformidade com o Decreto nº 64059/2019, sendo
APROVADA POR UNANIMIDADE. Em referencia ao ocorrido no estado de Minas Gerais,
Sr. Secretario cita o exemplo de uma tese de mestrado de 2010 em que o mestrando
baseou seu estudo na barragem de Brumadinho, e na dissertação de mestrado já havia
detectado o alto potencial de liquefação no corpo da barragem, explica algumas
peculiaridades das barragens da região, explicando os equipamentos para monitoramento
das mesmas e que não há alteamento nas barragens da região, diferente do que acontece
nas barragens de rejeitos, explica ainda que há informações sendo enviadas com
frequência ao CTH e que atualmente não se vê possibilidade de rompimento de barragens
na região. Explica ainda que há uma série de informações falsas que estão sendo
espalhadas pela internet com fotos, etc, que causa alarme na população, mas reitera que
as barragens são monitoradas diuturnamente pela CESP e Light. Com a palavra a Sra.
Presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião e eu Secretário Executivo
do CBH-PS, Engº Civil Fabrício Cesar Gomes lavrei a presente.

