
Ata da 48ª Reunião Plenária Extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do 1 

Rio Paraíba do Sul (CBH-PS). Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois 2 

mil e dezenove, instalou-se a quadragésima oitava Reunião Plenária extraordinária 3 

do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS, no Depto. de 4 

Engenharia Civil da UNITAU, Taubaté, sob a presidência do Sr. Renato Traballi 5 

Veneziani com a presença do  Secretário Executivo Sr. Secretário Executivo Engº 6 

Fabrício César Gomes - DAEE Estiveram presentes: Membros Representantes do 7 

Estado: Wilson Souza – DAEE, José Roberto Schmidt - CETESB, José Carlos 8 

Florençano – Vigilância Sanitária, Renato Farinazzo Lorza – SIMA, Roxane Lopes 9 

de Mello – Diretoria de Ensino de Taubaté, totalizando 06 (seis) membros do 10 

Estado presentes Membros Representantes dos Municípios: Nelma Biondi de 11 

Angelis – Prefeitura de Redenção da Serra, Sandra Yoko Barbosa – Prefeitura de 12 

Santa Isabel, Olivia Mendes Leal Costa – Prefeitura de Cruzeiro, André Luis Leme 13 

da Cunha – Prefeitura de Guararema, Walker Antonio Ferraz – Prefeitura de 14 

Jacareí, Agenor Micaeli dos Santos – Prefeitura de Caçapava, Cristiane Biacchi 15 

Ribeiro – Prefeitura de Jambeiro, Ana Maria de Gouvea – Prefeitura de Piquete,  16 

totalizando 08 (oito) membros das Prefeituras presentes; e Membros 17 

Representantes da Sociedade Civil: João Paiva – Colônia dos Pescadores 18 

Profissionais Dr. Emilio Varolli, Elias Adriano – Associação Jaguamimbaba, Eng. 19 

Luiz Roberto Barretti – ABES, Edargê Marcondes Filho – Sindicato dos Engenheiros 20 

no Estado de São Paulo, José Geraldo Querido – UNIVAP, Luiz Eduardo Correa – 21 

Rotary Club de SJC UREPEMA, Umberto Paschoalim – Rotary Club de SJC Oeste,  22 

totalizando 08 (oito) membros da sociedade civil presentes, e demais 23 

convidados para tratar da ordem do dia. Com a palavra o Sr. Secretário que saúda 24 

os presentes, salienta a importância deste momento, em que se comemora 25 anos 25 

do comitê, faz um breve histórico das suas gestões à frente da Secretaria Executiva. 26 

Com a palavra o Sr. Presidente, antes de iniciar a votação das deliberações, faz o 27 

registro da presença do Sr. Joaquim, em seguida faz a leitura da Deliberação 28 

CBHPS 014.2019 - Aditamento de valores para o projeto 2017-PS_389 29 

FUNDAG,  o mesmo coloca a deliberação em discussão e votação, sendo 30 

APROVADA por Unanimidade a Deliberação CBHPS 014.2019 - Aditamento de 31 

valores para o projeto 2017-PS_389 FUNDAG.  Passa à leitura da Deliberação 32 

CBHPS 015.2019 - Aprova o 1° Processo de Indicação ao FEHIDRO de 33 

empreendimentos com vistas ao financiamento em 2020, com a palavra o Sr. 34 



Secretário, explica que esta deliberação é “padrão” como a utilizada em outros anos, 35 

para apresentação de projetos FEHIDRO para o próximo pleito, pede atenção aos 36 

tomadores quanto ao agendamento para apresentação dos projetos, que torna o 37 

processo mais organizado, pede atenção aos prazos. O Sr. Presidente faz a leitura 38 

dos prazos, em seguida coloca em discussão e votação, sendo APROVADA por 39 

UNANIMIDADE a Deliberação CBHPS 015.2019 - Aprova o 1° Processo de 40 

Indicação ao FEHIDRO de empreendimentos com vistas ao financiamento em 41 

2020, na sequencia o Sr. Presidente explica a necessidade de inclusão na pauta de 42 

uma deliberação que trata do Plano de Investimento, O Sr. Secretario explica que 43 

por força de uma deliberação do CRH, houve uma revisão no Plano de Ação e 44 

Plano de Investimentos, explica que houve a aprovação da revisão do Plano de 45 

Bacias e que é necessário uma ampla discussão e participação, explica ainda que 46 

no Plano foi redistribuído os valores proporcionalmente dentro das metas já 47 

existentes, majorando os valores que já existiam nos programas e metas já 48 

estabelecidas, enquanto não há a revisão geral no Plano de Bacias, que embora 49 

aprovado, só ocorrerá no próximo exercício. O Sr. Presidente solicita que seja 50 

exposto no projetor a tabela com os valores para que todos possam visualizar, na 51 

sequência, coloca em votação, sendo APROVADA por UNANIMIDADE a 52 

Deliberação CBHPS 016.2019 - Aprova o PAPI 2020-2023 e revalida PBH da 53 

UGRHI-02.  Com a palavra o Sr. Secretário, considera que melhoraram os valores 54 

para os programas e explica a necessidade de se não mexer nas metas e ações 55 

anteriormente à revisão do próprio plano de bacias. O Sr. Presidente coloca em 56 

votação a ata da ultima reunião, ocorrida em 11 de novembro de 2019, sendo 57 

APROVADA por UNANIMIDADE,  Com a palavra a Sra. Sandra, suplente da 58 

Prefeita Fábia de Santa Isabel, justifica a ausência da mesma e atualiza a todos 59 

quanto ao andamento do grupo de trabalho do PDPA, citando que desde maio foram 60 

mais de 10 reuniões e a minuta será formatada pelo jurídico da Prefeitura de São 61 

José dos Campos, e deverá ser entregue no início de 2020, cita ainda que está 62 

protocolando um ofício com a justificativa da entrega no próximo ano. Com a palavra 63 

o Sr Presidente agradece à todos pela participação, deseja boas festas e encerra a 64 

reunião. E eu Fabricio César Gomes, Secretário Executivo lavrei a presente. 65 


