
Ata da 48ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê de Bacias Hidrográficas do 1 

Paraíba do Sul: aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, 2 

às nove horas em primeira chamada, realizada virtualmente pela ferramenta 3 

Zoom. Estavam presentes os servidores do DAEE que trabalham na Secretaria 4 

Executiva do CBH-PS, Edilson de Paula Andrade (DAEE/CBH-PS - Coordenador da 5 

Câmara Técnica de Planejamento - CT-PL/DAEE/CBH-PS - Biênio 2021/2023), 6 

Roselânia Soares dos Santos (DAEE/CBH-PS), Brendon Carvalho (DAEE/CBH-PS) 7 

e os seguintes membros do plenário: representantes da Sociedade Civil: Renato T. 8 

Veneziani (Sindicato Rural de São José dos Campos), Jorge Luiz Silva Rocco (FIESP 9 

Taubaté), Ricardo Souza Esper (CIESP Jacareí), Elias Adriano dos Santos 10 

(Associação Jaguamimbaba), Tatiana Motta Guimarães (Corredor Ecológico), Maria 11 

Judith Marcondes Salgado Schimdt (ABES), Edargê Marcondes Filho ( Sindicato dos 12 

Engenheiros no Estado de São Paulo/Delegacia de Pinda), Luiz Eduardo Correa Lima 13 

(Rotary Club de São José dos Campos URUPEMA), para efeito de quórum, 14 

somando 08 (oito) membros do segmento Sociedade Civil após verificação de 15 

quórum, ingressaram na reunião: João Paiva (Colônia dos Pescadores Profissionais 16 

Dr. Emilio Varolli), Laurentino Gonçalves dias (Fundação Cristiano Rosa), Breno 17 

Botelho do Amaral Gurgel (Sindicato dos Engenheiros no Estado de São 18 

Paulo/Delegacia de Taubaté), não contabilizados para efeito de quórum; 19 

representantes dos Municípios: Claude Mary de Moura (Prefeitura de Jacareí), 20 

Marcos Henrique da Silva (Prefeitura de Jambeiro), Giani Bresolin (Prefeitura de 21 

Guaratinguetá), Radamés Lazaro Correia (Prefeitura de Lorena), para efeito de 22 

quórum, somando 04 (quatro) membros do segmento Municípios; 23 

representantes do Estado: Leonardo do Nascimento Lopes (SIMA), George 24 

Hamilton Canuto (Secretaria Estadual de Saúde), José Roberto Schmidt (CETESB), 25 

Edilson de Paula Andrade (DAEE) e Ricardo Rodrigues Jacob (SABESP), para efeito 26 

de quórum, somando 05 (cinco) membros do segmento Estado e Renato 27 

Farinazzo Lorza (SIMA), membro suplente não contabilizado para efeito de quórum, 28 

totalizando 17 (dezessete) membros votantes. O Sr. Renato deu início a reunião 29 

com o primeiro item de pauta, a votação da ata da reunião do dia 26/04/2022 (53ª 30 

Plenária Extraordinária do CBH-PS), que foi aprovada por unanimidade. O Sr. 31 

Renato passou então para o seguinte assunto: a Deliberação CBH-PS Ad 32 

Referendum n°004 de 09 de maio de 2022, que “retifica o nome do empreendimento 33 

do 2° Edital a serem financiados com recursos do FEHIDRO – exercício de 2020 – 34 



ANEXO 1” e passa a palavra à Sra Rose, que explica o motivo de retificação do nome, 35 

visto que houveram alguns erros na nomenclatura nas etapas seguintes do processo 36 

de licitação, por parte da Prefeitura de Cunha, muito embora o objeto fosse o mesmo, 37 

o nome de tal empreendimento acabou sendo escrito de forma errada. O Sr. Edilson 38 

explica que a deliberação passou por alterações devido a um empreendimento 39 

aprovado em Cunha, o Sr. Renato coloca em votação, que foi aprovada por 40 

unanimidade, em seguida o Sr. Renato coloca em discussão a Deliberação CBH-41 

PS que indica os empreendimentos do 1º Edital do CBH-PS a serem financiados 42 

com recursos do FEHIDRO para o exercício de 2022. O Sr. Edilson explica aos 43 

membros sobre a Deliberação. A Sra. Tatiana comentou sobre a documentação 44 

enviada para aprovação. O Sr. Fabio dá uma sugestão de ter uma devolutiva dos 45 

projetos que não prosperaram, para entender e corrigir os erros para os próximos 46 

editais. O Sr. Renato concorda, com o Sr. Fabio. A Sra. Claude, o Sr. Renato, Sr. 47 

Neto, Sr. Renato Lorza e o Sr. Edilson discutem sobre o Projeto de implantação de 48 

cerca em áreas de restauração florestal no âmbito do Projeto Nascentes em Jacareí. 49 

O Sr. Renato Lorza fala sobre seu descontentamento sobre um conjunto de 50 

desinformações e que seu nome profissional foi colocado em dúvida sobre a questão 51 

de aprovação dos projetos no Edital. O Sr. Renato comenta sobre os 7 (sete) projetos 52 

aprovados no Edital e põe em votação que foi aprovada por unanimidade. O Sr. 53 

Renato passa para o próximo assunto que são os informes. O Sr. Renato, 54 

comenta ao Sr. Edilson de passar para os coordenadores, o Sr. Edilson sugere 55 

começar com informes mais densos e ao final se algum dos coordenadores quiser se 56 

manifestar pode ficar à vontade. O Sr. Edilson começa comenta sobre os assuntos 57 

para serem pautados para a próxima reunião sendo elas: A necessidade de o Comitê 58 

investir na criação de uma agência de bacias. O próximo tema é uma apresentação 59 

da OGA (Observatório da Governança das Águas) e que o Comitê participe desse 60 

organismo que faz uma avaliação e implementação do sistema nacional de 61 

gerenciamento dos recursos hídricos. E a terceira pauta é deliberar um projeto de 62 

cobrança da REGEA. O Sr. Elias, acrescenta a necessidade da criação da agência 63 

de bacias. O Sr. Elias, comenta também sobre a OGA. O Sr. Edilson comenta de 64 

colocar em pauta na próxima reunião sobre a OGA. O Sr. Renato aprovou colocar em 65 

discussão a pauta da OGA. O Sr. Beto Alckmin parabenizou o projeto de educação 66 

ambiental. O Prof. Flaviano fala sobre o informe sobre os estudos da revisão da 67 

cobrança do Paraíba do Sul. O Sr. Edilson, o Sr. Marcelo e o Sr. Ricardo comentam 68 



sobre a minuta. O Sr. Marcio Araújo passou alguns informes sobre o Píer do Paraíba 69 

do Sul e do Grupo de Trabalho do Píer. O Sr. Edilson comenta da sua participação 70 

em um programa do CEIVAP, o Pró-Monitorar, que vai servir de base para o 71 

investimento e monitoramento das estações do Paraíba do Sul em São Paulo e está 72 

em articulação na estação do Rio de Janeiro. Além disso, o Sr. Edilson comenta sobre 73 

o um empreendimento da FEHIDRO comandada pelo FDTE ligada à USP, que está 74 

refinando a disponibilidade hídrica do trecho paulista e que precisa ser integrado esse 75 

projeto do Prof. Joaquim. O Sr. Marcio comenta da integração da bacia. O Sr. Edilson 76 

passa o Informe da Nascente ao CBH-PS. O Sr. Renato e o Sr. Edilson sobre a 77 

participação no ENCOB que será em Foz do Iguaçu. O Sr. Neto ressalta sobre a 78 

Agência de Bacias. O Sr. Vilmar comenta sobre minimizar a utilização de glifosato na 79 

limpeza de terrenos na região de Monteiro Lobato. A Sra. Tatiana Motta comenta 80 

sobre a utilização do Roundup na utilização contra a braquiária, além disso, a Sra. 81 

Tatiana convida o Sr. Vilmar para participar da discussão do corredor ecológico. O Sr. 82 

Edilson comenta de um compromisso assumido com dois empreendimentos na área 83 

de Saneamento de Cunha e Paraibuna que precisam apresentar um projeto 84 

específico para captar esse recurso, além disso, o Sr. Edilson agradece aos colegas 85 

de trabalho que colaboraram para conseguir chegar com as decisões tomadas nesta 86 

plenária. A Sra. Roselania avisa de colocar os projetos aprovados no sistema. O Sr. 87 

Renato agradece a presença de todos e encerra a reunião da plenária do CBH-PS.  88 


