
Ata da 46ª Reunião Plenária Ordinária do CBH-PS - Aos vinte e seis dias do mês de 1 

março de dois mil e vinte e um, com início às 09h20 minutos, em segunda chamada, 2 

realizou-se virtualmente pela ferramenta Zoom, a reunião Plenária Ordinária do 3 

Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul - CBHPS, com os seguintes 4 

participantes: ESTADO (PRESENTES): José Roberto Schmidt (CETESB), Marcia 5 

Eliza da Silva (DAEE/BPB) - Secretária Executiva do CBH-PS, Edilson de Paula 6 

Andrade (DAEE/CBH-PS), Silvana Sampaio Righi (DAEE/CBH-PS), Brendon M. A. 7 

Carvalho (DAEE/CBH-PS), Roselânia Soares dos Santos (DAEE/CBH-PS), Osmar 8 

Felipe Júnior (EDR – Guaratinguetá),  Roxane Lopes de Melo (Secretaria de Estado 9 

de Educação - Diretoria de Ensino de Taubaté), Leonardo do Nascimento Lopes 10 

(Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA), Renato Farinazzo 11 

Lorza (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA); MUNICÍPIOS 12 

(PRESENTES): Marcelo Pereira Manara (PMSJC), Agenor Micaeli dos Santos (PM 13 

Caçapava), Nelma Biondi de Angelis (PM Redenção da Serra), Marcos Henrique da 14 

Silva (PM de Jambeiro), Ricardo José Moscatelli (PM de Guararema) Olívia Mendes 15 

Leal (PM de Cruzeiro). SOCIEDADE CIVIL (PRESENTES): Renato T. Veneziani 16 

(Sindicato Rural SJC), Wander Carvalho Bastos (ASSIRVAP), João Paiva (Colônia 17 

dos Pescadores Dr. Emilio Varolli), Ricardo Souza Esper (CIESP – Jacareí), Jorge 18 

Luis S. Rocco (CIESP), Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba), 19 

Tatiana Motta Guimarães (Ass. Corredor Ecológico do Vale do Vale do Paraíba), 20 

Maria de Fátima Oliveira (Instituto Suinã),  Luiz Roberto Barretti (ABES), Edargê 21 

Marcondes Filho (Sindicato dos Engº - Del. de Pindamonhangaba), Marcos da Silva 22 

Faria (Ass. Amigos de Piquete), Luiz Eduardo Correa (Rotary Club de SJC -23 

URUPEMA), Umberto Paschoalin ( Rotary Club SJC - Oeste), Sandra Maia de Oliveira 24 

(SINDAREIA), José Carlos Florençano (Secretaria de Estado da Saúde) e 25 

convidados. Dando início à reunião, o Sr. Presidente Renato Veneziani, com a 26 

palavra, agradece a presença de todos e solicita a verificação de quórum. Realizada 27 

por Silvana Righi (DAEE/CBH-PS) a contagem e confirmação de quórum, o 28 

presidente deu início aos trabalhos com a leitura da pauta e na sequência inicia a 29 

discussão da ata da última reunião plenária ordinária do comitê, realizada em 30 

26/03/2021, que colocada em votação, foi APROVADA POR UNANIMIDADE. O 31 

presidente passa então à leitura do próximo item, a Deliberação Ad-referendum CBH-32 

PS 001/2021, que aprova a indicação da microbacia alvo na região hidrográfica do CBH-PS 33 

para participação no 1º ciclo do Programa de Investimentos em Serviços Ambientais para a 34 



Conservação e Recuperação de Mananciais - Programa Mananciais do CEIVAP, e solicita 35 

que o Sr. Renato Lorza faça uma breve explicação sobre a deliberação em questão. O Sr. 36 

Renato, com a palavra explica que se trata de um programa do CEIVAP que vai desenvolver 37 

três ciclos de investimentos em microbacias, com projetos que se chamam prisma, em três 38 

ciclos de R$ 2,5 milhões, sendo cinco anos de cada ciclo, explica também que o CEIVAP 39 

selecionou microbacias que se enquadram neste programa, e propuseram o Rio Vermelho 40 

em três trechos diferentes para executar este trabalho, explica ainda que poderão haver 41 

contrapartidas do CBH-PS, nos editais anuais, e isso está previsto nesta deliberação. Dadas 42 

as informações, o Sr. Presidente coloca em votação a presente deliberação, sendo a mesma 43 

APROVADA por UNANIMIDADE. Passa então ao próximo item de pauta, a Deliberação CBH-44 

PS 002/2021, que Aprova a adaptação da Deliberação Ad-referendum CBH-PS 001/2020 45 

para atendimento ao Edital de chamamento público 001/2021 do PROTRATAR IV” no âmbito 46 

do CEIVAP, explica que a já houve uma deliberação para aprovar a participação de Cunha 47 

no PROTRATAR III, mas o município não foi contemplado naquela chamada, por isso há esta 48 

nova deliberação para que a cidade tenha oportunidade de participar do PROTRATAR IV, 49 

coloca em discussão, o Sr. Elias se manifesta, explicando que no PROTRATAR III, houve 50 

problemas de documentação, que impediram a participação e que espera que esta nova 51 

oportunidade não seja perdida. O Sr. Presidente, cita que criará um grupo de trabalho para 52 

acompanhar esse processo. O Sr. Prefeito de Cunha, com a palavra, saúda os presentes, 53 

explica que conhece um pouco do funcionamento do CBH-PS e que o município não medirá 54 

esforços para que o projeto seja levado à diante, como uma prioridade, por se tratar de 55 

questão de saúde pública, sendo necessário o tratamento dos esgotos, agradece pelo apoio 56 

e pela criação do Grupo de Trabalho, para auxiliar o município. A Sra. Maira 57 

(AGEVAP/CEIVAP), faz uso da palavra explicando que a intenção do CEIVAP é expandir o 58 

projeto para toda a bacia, estando hoje com edital de R$ 40 milhões, diz ainda que deixou o 59 

e-mail de contato do PROTRATAR no chat da reunião, para que se alguém tiver alguma 60 

dúvida, basta entrar em contato. O Sr. Presidente coloca em votação a Deliberação CBH-PS 61 

002/2021, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. Passa ao próximo item de pauta, a 62 

Deliberação CBH-PS 003/2021, que empossa os membros para compor o plenário do Comitê 63 

das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul, CBH-PS, para o biênio 2021/2023, o Sr. 64 

Presidente explica que houve uma denúncia sobre a participação da ABES no processo 65 

eleitoral do comitê, com a informação de que a entidade em questão não estaria cumprindo 66 

os requisitos legais no que diz respeito a sua sede, que a mesma não possui sede constituída 67 

na bacia. Diante dos fatos apontados, o Sr. Presidente diz que comunicou por e-mail a 68 

Secretaria Executiva do CBH-PS, sendo informado pela mesma que entraram em contato 69 

com o representante da ABES e este respondeu ao e-mail encaminhado pela SE/CBH-PS, 70 

apresentando um endereço de São José dos Campos como sede da entidade na bacia. Após 71 



este esclarecimento, o Sr. Presidente explica que teve conhecimento que esta mesma 72 

denuncia foi apresentada ao Ministério Público e explica que é necessário discutir este 73 

assunto nesta plenária, e passa a palavra à Secretaria Executiva. Com a palavra o Sr. Edilson, 74 

explica que foi recebido pela comissão eleitoral, o pedido de esclarecimento do Sr. 75 

Presidente, sendo esta encaminhada ao Sr. Luiz Roberto Barretti, representante da ABES, 76 

para que prestasse os esclarecimentos, sendo que este apresentou documento com a 77 

seguinte mensagem: “Prezada Rose, encaminhamos o endereço da ABES em São José dos 78 

Campos, conforme solicitado pela comissão eleitoral: Rua Euclides Miragaia, 145, sala 702 - 79 

Centro - São José dos Campos, atenciosamente, Barretti”. Sr. Edilson explica que este foi o 80 

trâmite da comissão eleitoral, que após receber o endereço da ABES, considerou que o 81 

assunto estaria encaminhado, esclarece ainda que sempre foi prática da Secretaria Executiva 82 

confiar nas informações fornecidas pelos representantes, considerando-as idôneas pelos 83 

membros que as apresentam. O Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. Barretti que explica 84 

que a ABES participa do comitê desde o início e que isso causa estranheza, explica que 85 

considera que a situação tenha sito esclarecida, e que como membro da diretoria, sabe que 86 

não houve maiores demandas sobre este tema e devolve a palavra ao Presidente. A Sra. 87 

Fátima, questiona se há representatividade formal da ABES na bacia. O Sr. Presidente 88 

responde que houve a indicação de um endereço em São José dos Campos. A Sra. Tatiana, 89 

complementa a pergunta, questiona se há um CNPJ registrado pela ABES em São José dos 90 

Campos. O Sr. Barretti responde que a ABES é uma entidade nacional, representada em 91 

todas as regiões do país e através da seccional de São Paulo, participa de 17 comitês e 92 

inclusive do Conselho Estadual, afirma que o CNPJ da ABES é Nacional e que isso nunca foi 93 

obstáculo para participação em diversos colegiados, sendo que as representações ocorrem 94 

regionalmente em subseções, no caso do Vale do Paraíba, a subseção cone leste paulista, 95 

tendo representações nos CBHs do Paraíba do Sul, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, 96 

participando de forma ativa. O Sr. Prefeito de Paraibuna solicita a palavra e informa que o e-97 

mail sobre esta reunião chegou na data de ontem às 20h30, que pode participar, pois foi 98 

avisado pela Sra. Nelma, e registra que ficou muito em cima da hora, explica que estará como 99 

titular na próxima gestão do CBH, pelo município de Paraibuna. O Sr. Presidente, esclarece 100 

que houve um e-mail enviado há 45 dias, com a convocação para a presente reunião, que os 101 

demais e-mails encaminhados pela Secretaria Executiva do comitê são para 102 

encaminhamento do material a ser discutido e para lembrar aos membros e convidados sobre 103 

a data de realização da plenária. Com a palavra o Sr. Renato Lorza, explica que esta situação 104 

é delicada e questiona se existe ou não um endereço formal na região, para não se ferir o 105 

estatuto, ressalta que o comitê sempre é muito rigoroso na aplicação das regras vigentes, as 106 

vezes recusando projetos por falta de um documento, cita ainda ser importante aceitar 107 

endereço formal, em conformidade com o estatuto e as normas vigentes, cita ainda que no 108 



site da ABES não há endereço de São José dos Campos, ressalta portanto que caso não 109 

haja endereço formal, não poderemos aceitar a indicação. Com a palavra o Sr. Agenor 110 

Micaeli, propõe que seja solicitado à ABES SP, que encaminhe ofício confirmando o endereço 111 

de São José dos Campos. O Sr. Luiz Eduardo, cita que está discutindo algo que está acima 112 

do CBH, haja vista que o assunto já está judicializado e que qualquer discussão neste 113 

momento terá um desfecho judicial e as entidades deverão responder neste meio. Com a 114 

palavra o Sr. Wander, propõe que o CBH consulte o jurídico do DAEE, para verificar os 115 

possíveis desdobramentos de qualquer decisão que seja tomada, aceitando ou não a 116 

indicação da ABES. Com a palavra a Sra. Karla, questiona que pensa que faria parte da 117 

comissão eleitoral e que não foi consultada, cita ainda que o Sr. Barretti informou que a 118 

diretoria da ABES não recebeu o questionamento e não discutiu isso internamente, cita ainda 119 

que concorda com o que o Sr. Luiz Eduardo mencionou, mas que considera que a decisão 120 

tomada agora, interferirá no próximo biênio, haja vista que a ABES busca manter sua 121 

representação para este próximo período. Com a palavra o Sr. Manara, diz entender que essa 122 

situação não está judicializada, e sim deve haver um inquérito, que pode ser o momento 123 

justamente de se apresentar as devidas justificativas jurídicas ao MP, que isso não se trata 124 

de uma questão pessoal, mas que se deve prezar pela legalidade, acompanha a colocação 125 

do Sr. Wander, de solicitar um parecer jurídico do CBH. Com a palavra o Sr. Barretti, explica 126 

que a ABES entende que a plenária da Sociedade Civil, teve uma comissão eleitoral própria 127 

para este processo, e esta comissão levantou um questionamento quanto ao endereço da 128 

representação da ABES na bacia, isso foi levado à ABES e a mesma respondeu, não sendo 129 

levantado outros questionamentos, sendo que ficou entendido que foram atendidas essas 130 

solicitações, diz estar surpreso com os questionamentos na plenária, que poderiam ser 131 

solicitados anteriormente e resolvidos anteriormente. O Sr. Presidente faz uma sugestão de 132 

resolução, para que a Secretaria Executiva solicite o parecer jurídico, deixando sub judice a 133 

participação da ABES neste momento, e caso seja resolvida a questão, com a comprovação 134 

dos dados e com o envio do parecer jurídico, a mesma poderá tomar posse em uma próxima 135 

assembléia. Com a palavra o Sr. Agenor, diz entender que conforme o informe do Sr. Barretti, 136 

houve o processo eleitoral e a comissão eleitoral não se manifestou anteriormente sobre este 137 

problema e por isso considera que a ABES deve poder continuar com sua representação. O 138 

Sr. João Paiva, se manifesta, concordando com a fala do Sr. Agenor. O Sr. Manara explica 139 

que a primeira votação deve ser com relação à suspensão da ABES, por conta dos fatos 140 

apresentados, e após isso, votar a questão da participação. O Sr. Barretti questiona se a 141 

manifestação será feita pela sociedade civil ou todo o plenário? E se o questionamento que 142 

está sendo feito é sobre a questão do endereço e se a comissão eleitoral permanecerá aberta. 143 

O Sr. Presidente explica que o problema será essa plenária ser contestada e anulada 144 

posteriormente, caso essa denúncia prospere judicialmente. Com a palavra a Sra. Roxane, 145 



explica que se houver uma decisão negativa em relação à ABES, todo o processo deverá ser 146 

refeito, e também salienta que no processo eleitoral “normal” existia a possibilidade de manter 147 

sub judice, mas que essa situação gera muitas possibilidades de anulação de decisões 148 

posteriormente. Cita ainda que não há um regulamento que especifica se em casos como 149 

este, somente a sociedade civil pode se manifestar ou todos os membros, sugere por fim que 150 

seja deixado encaminhado como será a resolução em caso positivo ou negativo à 151 

manutenção da ABES posteriormente. Com a palavra a Sra. Sandra expõe que não há uma 152 

“castração” da vaga da ABES, mas que neste momento se trata de que ela não poderá tomar 153 

posse até que todas as dúvidas que pairam no ar sejam sanadas e a questão formal e 154 

documental seja resolvida, primeiramente de forma administrativa pelo CBH-PS e 155 

judicialmente se este for o caso. Com a palavra o Sr. Presidente propõe que a ABES não 156 

tome posse neste momento, e seja aberto um prazo de 30 a 60 dias para que a ABES 157 

apresente os documentos comprobatórios e caso cumprida esta condição a mesma tomará 158 

posse através de seus representantes em reunião plenária posterior. O Sr. Barretti contesta 159 

dizendo que a ABES atendeu todos os questionamentos da comissão eleitoral. O Sr. 160 

Presidente coloca em votação a proposta de que a ABES não tome posse neste momento, e 161 

seja aberto um prazo de até 60 dias para que a ABES apresente os documentos 162 

comprobatórios e caso cumprida esta condição a mesma tomará posse através de seus 163 

representantes em reunião plenária posterior, sendo APROVADA pela maioria dos membros 164 

presentes, contando com o voto contrário somente do Sr. Barretti. Com a palavra o Sr. 165 

Presidente coloca em votação a deliberação CBH-PS 003/2021, que “Empossa os membros 166 

para compor o plenário do Comitê das Bacias Hidrográficas do rio Paraíba do Sul, CBH-PS, 167 

para o biênio 2021/2023”, retirando-se da relação de nomes que tomam posse nesta data, 168 

conforme decidido pela plenária anteriormente, os representantes da ABES, em votação a 169 

deliberação foi APROVADA por UNANIMIDADE. O Sr. Edilson explica neste momento que 170 

com a posse dos novos membros, o plenário anterior de desfaz e que neste momento os 171 

trabalhos continuam sendo conduzidos pelo Sr. Renato e Sra. Marcia para a eleição da 172 

diretoria, e informa que o próximo passo será a definição dos segmentos e seus respectivos 173 

cargos. O Sr. Renato, explica que a Secretaria Executiva deve ser o DAEE, porque não há 174 

como alterar, e que como presidente neste último biênio, ele se coloca novamente como 175 

candidato, explica que as Prefeituras estão sobrecarregadas neste momento de pandemia e 176 

a sociedade civil tem feito um bom trabalho. Com a palavra o Sr. Manara se manifesta em 177 

nome se São José dos Campos, reforçando as palavras do Sr. Renato, expondo que as 178 

gestões municipais estão sobrecarregadas com as questões da pandemia, sobretudo em 179 

municípios que estão em início de gestão. O Sr. Luiz Eduardo usa a palavra pra concordar 180 

com as palavras ditas pelo Sr. Manara, apoiando a sociedade civil e a candidatura do Sr. 181 

Renato na presidência. A Sra. Maria Eduarda, manifesta em nome do Prefeito de 182 



Pindamonhangaba que havia a intenção de se candidatar à Presidência, mas que após 183 

entendimentos junto ao grupo de municípios, e reconhecendo o trabalho do Sr. Renato, 184 

apoiam a recondução do mesmo à presidência. O Sr. Renato, propõe então que a chapa seja: 185 

Presidência – Sociedade Civil: Renato Traballi Veneziani, Vice-presidência – Municípios: 186 

Maria Eduarda San Martin e Secretaria Executiva – Estado: Marcia  Eliza da Silva. Com a 187 

palavra a Sra. Karina, se apresenta como nova diretora executiva da Ong Vale Verde e se 188 

manifesta favorável à manutenção da sociedade civil e do Sr. Renato na presidência. O Sr. 189 

Luiz Eduardo propõe a aclamação da chapa apresentada, sendo APROVADA por todos os 190 

presentes, aprovando, portanto, a Deliberação CBH-PS 005/2021, que empossa a diretoria. 191 

O Sr. João Paiva, com a palavra, parabeniza o Sr. Prefeito de Paraibuna, por ter vetado um 192 

projeto de lei aprovado pela Câmara local, que proibia a pesca do tucunaré. Com a palavra o 193 

Sr. Elias, parabeniza a nova diretoria, e lembra que a função do comitê de bacia é garantir a 194 

qualidade e quantidade das águas, e não um balcão de negócio, uma responsabilidade 195 

compartilhada para a gestão das águas. O Sr. Renato Lorza, utiliza a palavra para 196 

parabenizar pela diretoria. O Sr. Presidente cita e reconhece o trabalho da secretaria 197 

executiva pelo trabalho realizado. O Sr. Edilson explica que neste momento o desafio é aplicar 198 

com eficiência os recursos disponíveis, cita ainda o trabalho do Sr. Duva que coordenou a 199 

Câmara Técnica de Educação Ambiental desde o ano de 2003 e que neste momento, deixará 200 

esta função. O Sr. Duva, agradece a todos, faz um breve resumo dos anos de trabalho à 201 

frente da Câmara Técnica apresentando ao grupo um balanço de várias realizações ao longo 202 

dos anos. O Sr. Juarez usa a palavra para parabenizar a volta do Sr. Edilson para o CBH e 203 

os demais membros da diretoria. Sendo o que tinha para o momento, o Sr. Presidente 204 

encerrou a reunião e eu, Marcia Eliza da Silva, Secretária Executiva do Comitê das Bacias 205 

Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, lavrei a presente. 206 


