
Ata da 44ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio 1 

Paraíba do Sul (CBH-PS). Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois 2 

mil e vinte, instalou-se a quadragésima quarta Reunião Plenária ordinária do 3 

Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul – CBH-PS, em formato 4 

virtual, pela plataforma zoom, sob a presidência do Sr. Renato Traballi Veneziani com 5 

a presença do  Secretário Executivo Sr. Secretário Executivo Engº Fabrício César 6 

Gomes - DAEE Estiveram presentes: Membros Representantes do Estado: Ricardo 7 

Rodrigues Jacob. - SABESP, Wilson Souza – DAEE, José Roberto Schmidt - 8 

CETESB, José Carlos Florençano – Vigilância Sanitária, Renato Farinazzo Lorza – 9 

SIMA, Roxane Lopes de Melo – Diretoria de Ensino de Taubaté, Haley de Carvalho 10 

EDR de Pinda . totalizando 08 (oito) membros do Estado presentes Membros 11 

Representantes dos Municípios: Marcelo Manara – Prefeitura de São José dos 12 

Campos, Sandra Yoko Barbosa – Prefeitura de Santa Isabel, Olivia Mendes Leal 13 

Costa – Prefeitura de Cruzeiro, Walker Antonio Ferraz – Prefeitura de Jacareí, Agenor 14 

Micaeli dos Santos – Prefeitura de Caçapava. totalizando 05 (cinco) membros das 15 

Prefeituras presentes; e Membros Representantes da Sociedade Civil: João Paiva – 16 

Colônia dos Pescadores Profissionais Dr. Emilio Varolli, Elias Adriano – Associação 17 

Jaguamimbaba, Eng. Luiz Roberto Barretti – ABES, Edargê Marcondes Filho – 18 

Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, Sandra Maia de Oliveira – 19 

SINDAREIA, Tatiana Motta Guimarães – Associação Corredor Ecológico, Luiz 20 

Eduardo Correa – Rotary Club de São José dos Campos Urupema, Maria Regina 21 

Aquino – UNIVAP, Wander Carvalho Bastos – ASSIRVAP, Ricardo Souza Esper – 22 

CIESP, Eduardo Maiochi – CESP, Jorge Luis Rocco – CESP,     totalizando 12 (doze) 23 

membros da sociedade civil presentes, e demais convidados para tratar da ordem 24 

do dia. Com a palavra o Sr. Renato Veneziani, inicia a reunião em segunda 25 

convocação, saúda a todos, agradece a presença mesmo que remotamente pela 26 

plataforma virtual, com a palavra o Sr. Secretario Executivo, relembra a todos sobre 27 

as regras para uso da palavra durante a reunião virtual, conforme a deliberação 28 

editada pelo comitê, com a palavra o Sr. Presidente, pede inversão de pauta para 29 

aprovação da ata da última reunião como primeiro item da pauta, coloca em votação 30 

e a mesma é APROVADA por unanimidade, na sequência, coloca em discussão a 31 

deliberação CBHPS 001/2020, explica que a mesma foi cancelada pois a cidade de 32 

Cunha perdeu os recursos do PROTRATAR, passa então para o próximo item da 33 

pauta, a Deliberação CBHPS 002/2020 que trata das regras para participação das 34 

reuniões por videoconferência, abre para discussão, sem inscritos, coloca em 35 

votação, e a mesma é APROVADA por unanimidade, seguindo para o próximo item 36 

da pauta, inicia a leitura da Deliberação CBHPS 003/2020, explica que a mesma trata 37 

da alteração de datas para hierarquização dos projetos FEHIDRO, por conta da 38 

pandemia, prorrogando os prazos para apresentação dos projetos, abre para 39 

discussão, sem ninguém para discutir, coloca em votação, sendo a mesma 40 

APROVADA por unanimidade, passa então para o próximo item da pauta, a 41 

Deliberação CBHPS 04/2020, que trata da atualização do plano de ações e programa 42 

de investimentos, PAPI 2020/2023, avisa que o Governo Estadual baixou decreto 43 

pegando os saldos financeiros que estão no Estado, e explica que esta aprovação 44 

garante o comprometimento do recurso, evitando que o Governo retire esses 45 

recursos, com a palavra o Sr. Secretário, explica que o comitê já vem trabalhando 46 

este plano de investimento há três meses, e que as modificações se dão em dar 47 

clareza nas metas e ações, quantificando-as, para que a coordenadoria faça um 48 

melhor acompanhamento dos planos de bacia, ressalta que não houve alteração de 49 

verbas nem ações, permanecendo os mesmos existentes anteriormente, explica 50 



também que houve sim uma redução nos valores de compensação, saindo de R$ 2 51 

milhões para aproximadamente R$ 700 mil, relativos ao decreto citado pelo Sr. 52 

Presidente. Com a palavra o Sr. Elias, diz que o Plano de Bacias deve ser 53 

acompanhado e bem elaborado, para ser bem avaliado e que o comitê não seja 54 

penalizado por uma possível má avaliação do mesmo. O Sr. Renato Lorza, questiona 55 

sobre o que se trata o item 4.2 e pede que a Câmara Técnica de Planejamento trate 56 

disso na próxima reunião, o Sr. Secretário explica que o item 4.2 é para custear visitas 57 

à campo para coletar subsídios para programas de PSA, complementando as demais 58 

metas relativas a PSA. Com a palavra o Sr. Presidente, coloca em votação e a 59 

deliberação CBHPS 04/2020 foi APROVADA por unanimidade. O Sr. Presidente 60 

passa então para leitura da Deliberação CBHPS 05/2020, que aprova o Plano de 61 

aplicação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos na UGRHI 02 para o ano de 62 

2020, o Sr Secretário explica que este é o plano que deve ser aprovado todos os 63 

anos, para aplicação dos recursos da cobrança, faz uma breve leitura com as 64 

previsões de arrecadação e aplicação dos recursos. Com a palavra o Sr. Elias, pede 65 

que seja inserido os valores da cobrança no site do CBHPS e que todo investimento 66 

seja divulgado também no site, deixando transparente de onde vem os recursos 67 

investidos nos empreendimentos nos municípios da bacia do Paraíba do Sul, dando 68 

visibilidade ao Comitê e não somente ao Estado e Municípios, questiona também o 69 

que seriam as taxas de estudo do agente técnico. Com a palavra o Eng°Luiz Roberto 70 

Barretti, fala sobre o anexo I, que trata do custeio da Secretaria Executiva e o custo 71 

do próprio sistema de cobrança, pede que o Sr. Secretario explique melhor à todos 72 

sobre este item. Com a palavra o Sr. Secretario, explica ao Sr Elias sobre as taxas de 73 

agente técnico se trata da remuneração dos analistas técnicos que fazem o 74 

acompanhamento dos projetos encaminhados pelo comitê, explica também sobre o 75 

anexo I, citado pelo Eng° Barretti, que se trata de despesas de banco e custeio, 76 

previsto em R$1,3 milhões e que este valor não será gasto pela secretaria mas que 77 

esta reservado na eventualidade da criação de uma agencia de bacia, esse montante 78 

seria transferido para a mesma. Com a palavra o Sr. Presidente coloca em votação a 79 

Deliberação CBHPS 005/2020 sendo a mesma APROVADA por unanimidade. O Sr 80 

Presidente passa ao próximo item da pauta, a Deliberação CBHPS 06/2020 que indica 81 

empreendimentos do 1° Edital a serem financiados com recursos do FEHIDRO para 82 

o exercício de 2020, com a palavra o Sr. Secretario agradece a todas as CTs pelo 83 

apoio e adaptação à este novo momento, em que o trabalho remoto foi necessário e 84 

mesmo assim o trabalho foi realizado. O Sr. Presidente também faz esse 85 

agradecimento à todos, pelo empenho na analise dos projetos. Com a palavra o Sr. 86 

Renato Lorza, explica que este ano foi muito rico, aprimorando bastante e com o 87 

desafio de ter R$ 3,6 milhões, mas explica que houve uma falha por parte de um dos 88 

projetos que não conseguiu a anuência dos proprietários, por isso somente dois foram 89 

apresentados, agradece a todos que participaram do grupo para elaboração dos 90 

projetos de restauração que aprimorou muito os projetos. Com a palavra o Eng° Luiz 91 

Roberto Barretti, agradece os membros que se dispuseram a trabalhar neste período, 92 

com espirito colaborativo, mesmo durante a quarentena, explica que houveram três 93 

rodadas de projetos, mais de 10 reuniões, sendo que uma delas durou o dia todo, e 94 

que dos 16 projetos apresentados alguns ficaram pelo caminho, seja por problemas 95 

de concepção ou de desarticulação das equipes de projetos, que estavam 96 

trabalhando de casa, salienta a importância da participação das outras Câmaras com 97 

os “inputs” para a análise dos projetos, destaca o projeto da FDTE que foi demanda 98 

induzida. Com a palavra o Sr. Elias, parabeniza das CTs, e salienta a importância dos 99 

projetos que garantem o abastecimento público, citando o projeto de Cruzeiro, explica 100 



ainda a importância dos investimentos para a criação de empregos e renda nos 101 

projetos financiados, principalmente no momento em que nós estamos vivendo.Com 102 

a palavra o Sr. Neto, analisa que a cada ano são novos aprendizados e que se deve 103 

ajustar o funcionamento da Secretaria juntamente com as CTs, cita como exemplo a 104 

participação da Câmara de Planejamento em analise e encaixe dos projetos, cita que 105 

seria mais interessante que a Câmara se ativesse em questões mais técnicas e 106 

menos documentais, mas que isso é um processo que está sendo ajustado com o 107 

tempo, destaca positivamente o projeto da Iniciativa Verde. Com a palavra o Sr. 108 

Presidente, coloca em votação a Deliberação CBHPS 06/2020, sendo a mesma 109 

APROVADA por unanimidade. Segue a leitura da Deliberação CBHPS 007/2020 que 110 

encaminha manifestação acerca do EIA/RIMA do loteamento Fazenda São Pedro, 111 

com a palavra o Eng° Luiz Roberto Barretti, faz um breve histórico sobre a 112 

deliberação, explica também sobre a área localizada em São José dos Campos. O 113 

Sr. Presidente coloca a Deliberação CBHPS 007/2020 em votação, sendo a mesma 114 

APROVADA por unanimidade. Passando para o próximo item da pauta, a Deliberação 115 

CBHPS 08/2020, que aprova recomendação da CT Planejamento, acerca da 116 

solicitação de DVI para reativação de uma CGH no Ribeirão Grande, em 117 

Pindamonhangaba, com a palavra o Eng° Luiz Roberto Barretti, explica que se trata 118 

de um empreendimento já existente, que os estudos foram apresentados e com isso 119 

a câmara técnica decidiu não haver impedimento, desde que respeitadas todas as 120 

normas sejam atendidas. Com a palavra os Srs Elias, Edargê e Luiz, discutem sobre 121 

uma questão local, relativa à um criador de trutas, que teve alguns problemas no local, 122 

com a questão de vazão e quando há manutenção na usina. O Sr Secretario explica 123 

que existe um processo que trata de tais problemas e que o que cabe ao comitê é 124 

fazer uma recomendação de vazão mínima pra jusante, explica também que no 125 

processo existente no DAEE, a pessoa que se sente prejudicada de alguma forma, 126 

pode se manifestar e expor o problema e se for o caso solicitar a revisão da outorga. 127 

Com a palavra o Sr. Presidente coloca a deliberação em votação, sendo a mesma 128 

APROVADA por unanimidade. O Sr. Presidente passa à Deliberação CBHPS 129 

09/2020, que cancela as Deliberações CBHPS 012/2016 e 009/2019, indicando novo 130 

percentual de investimentos, com a palavra o Sr. Secretário explica que as 131 

deliberações foram canceladas são o PAPI aprovado em 2019, que acaba de ser 132 

alterado, e a 012/2016 é uma deliberação de fixava os PDCs, sendo necessário o 133 

cancelamento para aprovação do novo PAPI, agora ajustado, o Sr. Presidente coloca 134 

em votação a deliberação CBHPS 09/2020, sendo APROVADA por unanimidade. O 135 

Presidente passa a palavra para considerações gerais ao Eng° Luiz Roberto Barretti, 136 

que explica a importância do acompanhamento da execução do Plano de Bacias, que 137 

irá nortear os próximos quatro anos, cita as dificuldades enfrentadas na ultima 138 

atualização do plano, que resultou em baixa avaliação no CRH, pede a todos que 139 

participem dessa nova atualização do plano, de forma mais participativa, deixando de 140 

lado as paixões por focos de interesse, pensando na bacia como um todo, cita a 141 

disponibilidade do plano do CEIVAP, o plano de educação ambiental e demais 142 

informações e ferramentas que auxiliarão na construção do Plano de bacia. Com a 143 

palavra a Sra. Sueleide, tomadora do recurso para desenvolvimento do Plano de 144 

Bacia, faz um breve histórico do processo de contratação da empresa que fará a 145 

revisão. Com a palavra o Sr. Elias, reforça a fala do Sr. Barretti, quanto á 146 

disponibilidade de materiais diversos que podem contribuir na construção do Plano 147 

de Bacia. A Sra. Sueleide concorda com o Sr. Elias, explica a necessidade da criação 148 

de um grupo de acompanhamento e que entrara em contato com o Sr. Secretário para 149 

tratar desse assunto. Com a palavra o Sr. Presidente, fala ao Sr. Renato Lorza, sobre 150 



a questão do saldo, que possivelmente virá em um segundo edital de chamamento. 151 

O Sr. Secretario explica que com é possível que sejam enviados projetos desde que 152 

em demanda induzida, em novo chamamento, haja vista a falta de prazo, explica 153 

também aos coordenadores das câmaras técnicas, para que encaminhem os nomes 154 

dos representantes para o grupo de acompanhamento do plano de bacias, pede 155 

também à Sra. Sueleide que marque uma reunião com a empresa para apresentação 156 

do plano de trabalho, explica ainda a razão pela qual houveram problemas na 157 

pontuação do plano anterior. Com a palavra o Sr. Luiz Eduardo, propõe uma moção 158 

à Secretaria de Meio Ambiente para parabenizar a criação do Monumento Natural da 159 

Serra da Mantiqueira, explica sua importância e cita a questão dos incêndios que vem 160 

ocorrendo. Com a palavra a Sra Carla, fala em nome da CT de saneamento, agradece 161 

a parceria e apoio na analise dos projetos, solicita à todos os tomadores que 162 

fortaleçam os projetos tecnicamente, para que os recursos sejam de fato aplicados 163 

de forma eficiente, visto que ano a ano os recursos acabam sobrando ao final do 164 

processo. Com a palavra o Eng° Luiz Roberto Barretti, agradece à Câmara Técnica 165 

pelo apoio na analise dos projetos, por se reinventarem ao utilizar as ferramentas 166 

digitais para realização das reuniões, deixa a disposição dos membros que indiquem 167 

os representantes para participação do grupo de trabalho do Plano de Bacias, cita 168 

também o apoio à moção proposta pelo Sr. Luiz Eduardo e propõe a criação de um 169 

segundo documento, lamentando os incêndios que estão ocorrendo na região. Com 170 

a palavra o Sr. Elias parabeniza a secretaria executiva pelo trabalho na hierarquização 171 

dos projetos, fala também sobre o MoNa Mantiqueira, fazendo um breve histórico da 172 

criação do monumento que terá como foco o turismo rural, englobando das cidades 173 

de Cruzeiro e Piquete, explica também que o incêndio se iniciou em Minas Gerais, 174 

mas atingiu a área Paulista. Com a palavra o Sr. João Paiva, explica que há muito 175 

tempo aguardam uma licença para construção de um acesso ao Rio Paraíba em 176 

Pinda, explica que já há autorização do proprietário para construir, mas ainda não foi 177 

possível ter a licença da CETESB, questiona aos representantes da mesma qual a 178 

dificuldade para emissão da licença. Com a palavra o Sr. Neto, cita que os pescadores 179 

acabam sendo fiscais da qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul, salienta a 180 

importância do acesso dos mesmos ao rio, agradece aos membros pela disposição 181 

nas reuniões virtuais de acompanhamento dos projetos. O Sr. Presidente agradece a 182 

todos pela reunião, pede a todos os coordenadores das CTs que indiquem seus 183 

membros para o grupo de trabalho do Plano de Bacia, até a próxima quinta feira. Com 184 

a palavra o Sr. Secretário, agradece a todos pela participação de todos. O Sr 185 

Presidente, com a palavra solicita que preparem um texto para as moções que serão 186 

encaminhadas quanto à criação do MoNa Mantiqueira e com relação aos incêndios 187 

que estão ocorrendo na região. O Sr Presidente agradece à todos pela participação 188 

e encerra a reunião. E eu Fabricio César Gomes, Secretário Executivo lavrei a 189 

presente. 190 


