
Ata da reunião da 52ª Reunião Plenária Extraordinária do Comitê das Bacias 1 

Hidrográficas do rio Paraíba do Sul - CBH-PS - Aos vinte e sete dias do mês de 2 

outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte minutos, em segunda 3 

chamada iniciou-se virtualmente pela ferramenta Zoom, a 52ª Reunião Plenária 4 

Extraordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul -CBH-PS, 5 

estando presentes os servidores do DAEE que trabalham na Secretaria Executiva do 6 

CBH-PS, Roselânia Soares dos Santos (DAEE/CBH-PS), Silvana Sampaio Righi 7 

(Coordenadora da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais - CT-AI/DAEE/CBH-8 

PS), Brendon Carvalho (DAEE/CBH-PS) e também os seguintes membros do 9 

plenário: representantes da SOCIEDADE CIVIL - Renato T. Veneziani (presidente do 10 

CBH-PS, representante da Soc. Civil pelo Sindicato Rural de SJC), Wander Carvalho 11 

Bastos (ASSIRVAP), Jorge Luiz Silva Rocco (FIESP), Ricardo Souza Esper (CIESP 12 

Jacareí), Elias Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba), Maria de Fatima 13 

Oliveira (Instituto Suinã), Tatiana Motta Guimarães (Corredor Ecológico), Jorge Luiz 14 

Monteiro (ABES-SP), Edargê Marcondes Filho (Sindicato dos Engenheiros no Estado 15 

de SP - Del. Pindamonhangaba), Marcos da Silva de Faria (Sociedade Amigos de 16 

Piquete), Luiz Eduardo Corrêa Lima (Rotary Club de São José dos Campos Urupema) 17 

- para efeito de quórum, somando 10 membros votantes; representantes do 18 

ESTADO: Sônia Santos A. S. A. Almeida (CETESB), José Roberto Schmidt 19 

(CETESB), Marcia Eliza da Silva (DAEE), Edilson de Paula Andrade (DAEE), Roxane 20 

Lopes de Melo (Diretoria de Ensino de Taubaté), Leonardo do Nascimento Lopes 21 

(SIMA), Renato Farinazzo Lorza (SIMA), George Hamilton Canuto (Secretaria 22 

Estadual da Saúde), José Carlos Florençano (Secretaria Estadual da Saúde) - para 23 

efeito de quórum, somando 05 membros votantes e representantes dos 24 

MUNICÍPIOS: Marcos Henrique da Silva (Pref. Jambeiro), Nelma Biondi de Angelis 25 

(Prefeitura de Redenção da Serra), Giani Bresolin (Prefeitura de Guaratinguetá), João 26 

Bosco Ramos (Prefeitura de Piquete), Olivia Mendes Leal Costa (Prefeitura de 27 

Cruzeiro) - para efeito de quórum, somando 05 membros votantes.  Ao iniciar a 28 

reunião, a Srª. Silvana realizou a chamada dos membros presentes e confirmou o 29 

quórum para a realização da quinquagésima segunda Reunião Plenária 30 

Extraordinária do CBH-PS. O Sr. Renato, Presidente, cumprimenta a todos os 31 

membros presentes, e apresenta a pauta a ser discutida nesse encontro. O primeiro 32 

item, a ata da última reunião plenária do CBH-PS, realizada aos trinta e um de agosto 33 

de dois mil e vinte e um, foi colocada em discussão e foi aprovada por unanimidade. 34 



O segundo item, a Deliberação Ad Referendum CBH-PS nº 016/2021 de 35 

20/09/2021, sobre a posse dos membros representantes da Sociedade Civil, 36 

categoria Associações Especializadas em Recursos Hídricos, foi colocada em 37 

discussão, sendo referendada e aprovada por unanimidade a posse dos 38 

representantes da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 39 

(ABES), os senhores Maria Judith Marcondes Salgado Schimdt (Titular) e Jorge Luiz 40 

Monteiro (Suplente). O Presidente, abre a discussão do terceiro item da pauta, a 41 

Deliberação CBH-PS nº 017/2021, que indica os empreendimentos do 2º Edital à 42 

serem financiados com recurso do FEHIDRO, para o exercício 2021, utilizando 43 

recursos da Cobrança da UGRHI 2. Foram propostos  pela Secretaria Executiva e 44 

Câmaras Técnicas do CBH-PS  08 (oito) empreendimentos, dos seguintes dos 45 

tomadores: Suinã - Instituto Socioambiental; Sindicato Rural de Cruzeiro; Prefeitura 46 

Municipal da Estância Turística de Tremembé; Prefeitura Municipal de Jambeiro; 47 

Prefeitura Municipal de Santa Branca; Prefeitura Municipal de Areias;  Associação 48 

Corredor Ecológico do Vale do Paraíba e Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 49 

sendo a presente Deliberação aprovada por unanimidade. Com a palavra a Srª Rose 50 

pede para todos os tomadores que insiram os projetos no Sistema Integrado de 51 

Gestão Ambiental (SIGAM), atendendo o prazo que é até dia 30/outubro/2021, 52 

impreterivelmente, para que não corram o risco de perderem a aprovação dos 53 

recursos financeiros pleiteados em seus empreendimentos. A Srª. Marcia, Secretária 54 

Executiva do CBH-PS, aborda que os projetos foram excelentes e está entusiasmada 55 

com a aprovação, parabeniza a equipe da Secretaria Executiva pelo empenho e todo 56 

trabalho realizado, os tomadores pelas propostas apresentadas e os membros das 57 

Câmaras Técnicas pela dedicação na análise dos empreendimentos. O Sr. Presidente 58 

inicia o último item da pauta, “Outros Assuntos e Informes Gerais” e fala sobre um 59 

documento elaborado por diversas entidades, no qual contestam a falta de 60 

transparência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 61 

(SABESP) sobre o aumento de vazão da transposição do reservatório Jaguari para o 62 

sistema Cantareira. Manifesta o repúdio pela não informação dos órgãos estaduais 63 

para conhecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul sobre tal 64 

procedimento de aprovação do aumento da vazão em questão, conforme divulgado 65 

no comunicado conjunto ANA, DAEE, IGAM e INEA que traz em seu caput: “informa 66 

decisão sobre solicitação de manutenção da transposição do reservatório da UHE 67 

Jaguari para o reservatório Atibainha em caráter excepcional e temporário e 68 



estabelece condições”. O Presidente, Sr. Renato, passa a palavra para os 69 

coordenadores da Câmaras Técnicas do CBH-PS fazerem seus informes. O Sr. 70 

Humberto Alckimim, coordenador da Câmara Técnica de Educação Ambiental e 71 

Mobilização Social - CT-EAMS/CBH-PS aponta que a CT está focada no Plano de 72 

Educação Ambiental para a bacia do Paraíba do Sul e que gostaria que este plano 73 

estivesse mais alinhado e dialogado no contexto da plenária do Comitê. para que o 74 

documento esteja fortalecido. Pede a palavra o Sr. Edargê, que volta a falar sobre a 75 

aprovação dos empreendimentos do 2º Edital FEHIDRO/CBH-PS. Comenta que após 76 

a aprovação e execução dos projetos, é necessário que os tomadores dêem 77 

retorno/devolutivas à Secretaria Executiva e ao colegiado do Comitê sobre como se 78 

procedeu a implementação dos projetos ora aprovados. Retornando a palavra aos 79 

coordenadores da CT’s, A Srª Silvana, coordenadora da Câmara Técnica de Assuntos 80 

Institucionais - CT-AI/CBH-PS, informa aos membros do Comitê que a minuta de 81 

revisão do Regimento Interno está concluída, que será providenciada a Deliberação 82 

e enviada para apreciação e discussão na próxima reunião plenária, com data prevista 83 

para realização em 10/12/2021. Agradece o empenho da equipe da CT-AI e o apoio 84 

da Secretaria Executiva para a realização e conclusão da minuta de revisão do 85 

Regimento Interno do CBH-PS.   O Sr. Edilson, coordenador da Câmara Técnica de 86 

Planejamento - CT-PL/CBH-PS, informou sobre o andamento do Grupo de Trabalho 87 

do PDPA Jaguari, e comentou que houve uma reunião presencial em São José dos 88 

Campos do GT-PDPA no intuito de promover o avanço da minuta do projeto de lei 89 

que está sendo trabalhada pelo GT. Encerrados os “Informes” dos coordenadores das 90 

CT’s do Comitê, o Sr. Elias pede a palavra e fala que irá ocorrer o Encontro Estadual 91 

das Câmaras Técnicas de Educação Ambiental, evento aberto à participação de todos 92 

os membros de Câmaras de Educação Ambiental do Estado de São Paulo. O Sr. 93 

Edilson comenta que foi iniciado o empreendimento para atualização dos critérios e 94 

valores para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e salienta que tais valores 95 

não são atualizados desde 2007. Informa ainda que isso corresponde há quatorze 96 

anos com um centavo o metro cúbico de água captada e que o Comitê de Integração 97 

da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul (CEIVAP) já realizou a sua atualização 98 

em 2018. A empresa de consultoria vencedora dessa licitação, a Regea - Geologia, 99 

Engenharia e Estudos Ambientais, dará início ao trabalho, incluindo proposta da 100 

viabilidade financeira de se criar uma agência de bacia do Paraíba do Sul. A Srª Sônia 101 

aponta que em relação a captação do município de Cruzeiro, ela esteve no município 102 



a pedido do Ministério Público (MP), que busca informações sobre o projeto de 103 

recuperação no qual realizou-se a troca da vegetação exótica pela nativa. Comenta 104 

também que gostaria do projeto na íntegra para enviar ao MP. O Sr. Elias aborda que 105 

a reintegração de posse dessa área ocorreu a partir do ano de mil novecentos e 106 

noventa e nove pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro, já que o local está dentro de 107 

duas Áreas de Proteção Ambiental, a APA Serra da Mantiqueira e APA Mananciais 108 

do Paraíba do Sul, e que o Sindicato Rural e Secretaria de Meio Ambiente de Cruzeiro 109 

iriam repassar o documento ao Ministério Público. O Sr. Fabiano aponta que em um 110 

projeto aprovado de fossas sépticas do Bairro da Pedra Branca em Santa Isabel, que 111 

contemplava duzentas e sessentas fossas, a empresa contratada só teria construído 112 

sessenta e sete, e destas, apenas dezessete estariam funcionando devidamente, e 113 

seria importante realizar um monitoramento desses problemas. O Sr. Edilson sugere 114 

ao Sr. Fabiano que seja encaminhado para a Srª Rose a situação por ele apontada, 115 

para que possam dar prosseguimento na verificação. O Sr. Renato agradece a todos 116 

os membros presentes e coloca por encerrada a reunião. 117 

Link para acesso à integra: https://www.youtube.com/watch?v=5hO0xZQGVaU 118 


