
Ata da 51ª Reunião Plenária Extraordinária do CBH-PS - Aos trinta e um dias do mês 1 

de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte e cinco minutos, em 2ª 2 

chamada iniciou-se virtualmente pela ferramenta Zoom, a reunião Plenária 3 

Extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul - CBHPS, 4 

estando presente os seguintes membros: ESTADO (04 representantes): Sonia Santos A. 5 

S. A. Almeida (CETESB), Marcia Eliza da Silva (DAEE), Leonardo do Nascimento Lopes 6 

(SIMA), José Carlos Florençano (Secretaria de Estadual da Saúde); MUNICÍPIOS (04 7 

representantes): Agenor Micaeli dos Santos (Prefeitura de Caçapava), Nelma Biondi de 8 

Angelis (Prefeitura de Redenção da Serra), Jennifer Caroline Gomes dos Santos (Prefeitura 9 

de Potim), Rubens Barbosa (Prefeitura de Santa Isabel) e  SOCIEDADE CIVIL (11 10 

representantes): Valdirene Aparecida da Silva (UNIVAP São José dos Campos), Renato T. 11 

Veneziani (Sindicato Rural de São José dos Campos), Wander Carvalho Bastos 12 

(ASSIRVAP), Jorge Luiz Silva Rocco (FIESP), Ricardo Souza Esper (CIESP Jacareí), Elias 13 

Adriano dos Santos (Associação Jaguamimbaba), Tatiana Motta Guimarães (Corredor 14 

Ecológico), Edargê Marcondes Filho (Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - 15 

Delegacia de Taubaté), Marcos da Silva Faria (Sociedade Amigos de Piquete) Sandra Maia 16 

de Oliveira (SINDAREIA). Também presentes os senhores Edilson de Paula Andrade 17 

(Suplente no plenário, representante do DAEE/CBH-PS), Roselânia Soares dos Santos 18 

(Secretaria Executiva do DAEE/CBH-PS), Brendon Carvalho (Secretaria Executiva do 19 

DAEE/CBH-PS) e Silvana Sampaio Righi (Secretaria Executiva do DAEE/CBH-PS e 20 

coordenadora da CT-AI/CBH-PS - biênio 2021/2023). Após o início da reunião, fizeram-se 21 

presentes também os representantes do ESTADO: Roxane Lopes de Melo (Secretaria de 22 

Estado da Educação) e Renato Farinazzo Lorza (SIMA) e o no segmento dos MUNICÍPIOS: 23 

João Bosco Ramos (Prefeitura de Piquete).  A Sra. Silvana fez a verificação de quórum e 24 

confirmou a presença do número necessário para início da reunião. O Presidente, Sr. 25 

Renato saúda a todos, dá início aos trabalhos, justifica a necessidade dessa reunião 26 

extraordinária citando que os projetos apresentados na assembleia passada foram aceitos 27 

e encaminhados para o FEHIDRO que, com exceção do projeto apresentado pela Prefeitura 28 

de Potim, aprovou os demais projetos. Com a reprovação do projeto apresentado pela 29 

Prefeitura de Potim, o recurso financeiro destinado ao mesmo retornou ao comitê e, para 30 

que não o perdesse, a diretoria do colegiado optou pela abertura de um novo edital de 31 

chamamento de projetos. O Sr. Presidente faz a leitura da pauta que discutirá os seguintes 32 

itens: a aprovação da ata da reunião do dia 18/06/2021; a deliberação que aprova o 33 

segundo edital para habilitação de empreendimentos relativos ao exercício 2021, com 34 

vistas ao financiamento utilizando recursos do FEHIDRO provenientes da Cobrança pelo 35 



Uso de Recursos Hídricos no âmbito UGRHI-2 com prazo de 01/09/2021 à 01/10/2021; a 36 

deliberação que altera o Anexo I do Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso 37 

dos recursos hídricos da UGRHI-2, para o exercício de 2021; e a discussão sobre a 38 

representação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES no 39 

plenário do CBH-PS Biênio 2021/2023. O Sr. Edilson aponta que, infelizmente, o município 40 

de Potim não pôde prosseguir com o projeto apresentado por ausência de determinados 41 

documentos, e que há a expectativa de ser liberada uma licença em tempo hábil para que 42 

possam seguir com o processo. Sugeriu que a Sra. Jennifer, representante da Prefeitura 43 

de Potim no plenário do comitê, apresentasse aos presentes a situação do empreendimento 44 

em questão e explicasse sobre o trâmite do documento de licenciamento a ser fornecido 45 

pela CETESB, o qual é exigido pelo FEHIDRO, conforme consta no MPO - Manual de 46 

Procedimentos Operacionais para Investimentos com recursos do FEHIDRO. O Sr. Elias 47 

pede a palavra e sugere ao município de Potim que busque auxílio através da AGEMVALE 48 

(Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) e do CODIVAP (Associação de 49 

Municípios do Vale do Paraíba), por se tratar de um município menor. O Sr. Presidente abre 50 

a votação e o edital é aprovado. Em seguida o presidente explica que a partir de um 51 

levantamento realizado pela Srª Marcia, Secretária Executiva do CBH-PS, o DAEE - 52 

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, constatou que existem 53 

diversas outorgas cadastradas, e dessas se tem um baixo número de outorgas pagantes 54 

para o uso dos recursos hídricos, ou seja, existe um possível incremento de arrecadação, 55 

que a partir deste levantamento, a sugestão feita pelos especialistas do DAEE é que 56 

retornasse para a custeio da Cobrança, parte do recurso disponibilizado através da 57 

Deliberação CBH-PS 011/2021, aprovada em 18/06/2021. Com essa medida, o recurso 58 

seria utilizado para contratação de uma empresa desenvolvedora de software, com a 59 

finalidade de cruzar os dados das outorgas (de usuário pagantes e não pagantes) e, a partir 60 

dessas informações, consequentemente aumentaria a arrecadação da UGRHI-2. A Srª 61 

Marcia complementa que hoje o DAEE utiliza um o sistema antigo e que com o 62 

desenvolvimento de um novo software, tornaria o trabalho mais integrado, ágil e efetivo. O 63 

Sr. Edilson complementa que dos dois milhões e quinhentos mil reais que seriam 64 

transferidos do custeio para o investimento, com a deliberação em discussão e agora 65 

proposta, seriam transferidos setecentos mil reais, recurso este que ficaria comprometido 66 

com os projetos aprovados, portanto, para o custear o software proposto, retornaria um 67 

milhão e oitocentos mil reais. O Sr. Agenor pede a palavra e pergunta à Srª Marcia se os 68 

outorgados que não estão pagando atualmente, sabiam da obrigatoriedade do pagamento 69 

ou se não estavam sendo cobrados. A Srª Marcia explica que não estavam sendo cobrados. 70 



Sem mais quaisquer questionamentos a assembleia aprovou a Deliberação CBH-PS 71 

015/2021, que “altera a Deliberação CBH-PS 011/2021 de 18/06/2021 que Aprova o Plano 72 

de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos recursos hídricos da UGRHI-2, para 73 

o exercício de 2021”. O Sr. Presidente dá sequência a pauta e explica sobre a situação da 74 

participação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES no 75 

plenário do comitê. Fala que até o presente momento estava suspensa sua representação, 76 

conforme decidido na reunião de posse ocorrida em Março/2021 porque a documentação 77 

apresentada na época não atendia o Estatuto e Regimento Interno do colegiado, que exige 78 

sede das instituições com endereços na Bacia da UGRHI-2. Informa que recentemente o 79 

presidente da instituição ABES-SP enviou um e-mail/Ofício para o CBH-PS, informando que 80 

constituíram uma sede em Taubaté/SP, que poderiam retornar ao comitê e indicar os seus 81 

representantes. Informou ainda que a sede em questão fica junto ao Sindicato dos 82 

Engenheiros do Estado de São Paulo. O Sr. Antônio Carlos propõe que a ABES forneça 83 

uma cópia do termo do convênio com Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo 84 

para comprovar a sua sede oficial. A participação da instituição foi aprovada pelos 85 

presentes já que foi enviado um comunicado oficial pela mesma onde consta o endereço 86 

oficial. O Sr. Edilson explica que a Secretaria Executiva abrirá um novo processo para 87 

indicação dos representantes da categoria “Instituições especializadas em recursos 88 

hídricos”, da qual a ABES é a indicada para o biênio de 2021-2023. O Presidente passa 89 

para o último item da pauta, os informes, e abre a palavra para os coordenadores das 90 

Câmaras Técnica do comitê. A Srª Silvana, coordenadora da CT-AI/CBH-PS - biênio 91 

2021/2023, informa que estão na fase final de revisão do Regimento Interno, que até a 92 

reunião que ocorrerá em Outubro/2021 encerram os trabalhos e divulgarão para a análise 93 

das demais Câmaras Técnicas e Diretoria do colegiado, para que possam fazer seus 94 

comentários. Esclarece ainda que com a devolutiva da Diretoria e CT’s, a CT-AI/CBH-PS 95 

providenciará a finalização e formatação da “minuta” do Regimento Interno do CBH-PS. 96 

Encerrada esta fase, a CT-AI/CBH-PS encaminhará a “minuta” para a Secretaria Executiva 97 

para que esta possa ser levada para discussão e aprovação na reunião plenária do final do 98 

ano de 2021, que provavelmente acontecerá no final de Novembro ou até meados de 99 

Dezembro/2021. Srª Silvana encerra agradecendo a contribuição e participação de todos 100 

os membros da CT-AI/CBH-PS que vem atuando na elaboração e construção do novo texto. 101 

Com a palavra o Sr. Elias, representante da Câmara Técnica de Educação Ambiental e 102 

Mobilização Social - CT-EAMS/CBH-PS informa que haverá no próximo dia trinta de 103 

setembro, um encontro em modalidade virtual, das câmaras técnicas de educação 104 

ambiental de todos os Comitês de Bacias do Estado de São Paulo. O Sr. Edilson, 105 



coordenador da Câmara Técnica de Planejamento - CT-PL/CBH-PS, informa que algumas 106 

demandas desta CT serão realizadas em conjunto com a Câmara Técnica de Conservação 107 

dos Recursos Hídricos e Restauração Florestal - CT-REF, sendo uma delas um 108 

levantamento dos empreendimentos que estão em andamento e que necessitam de alguma 109 

ação. Sr. Edilson complementa que precisam aprovar o relatório de situação que está sendo 110 

providenciado e informa sobre os eventos que ocorrerão em comemoração ao Dia do rio 111 

Paraíba do Sul (vinte e dois de setembro) e de suas nascentes (vinte e três de setembro). 112 

Explica que em data oportuna a Secretaria Executiva do comitê fará a divulgação do 113 

convite, da programação e dos links para participação dos eventos que serão totalmente 114 

virtuais, abertos para todos os interessados e que a ideia é promover palestras, diálogos e 115 

mesas de discussões, com especialistas sobre temas pertinentes a recursos hídricos. 116 

Finaliza as informações sobre tais eventos, informando que o Dia do rio Paraíba do Sul, dia 117 

vinte e dois de setembro próximo, o evento será em conjunto com a CT-EAMS/CBH-PS. 118 

Encerrando sua fala, o Sr. Edilson informa que está acompanhando o Plano de Bacias da 119 

UGRHI-2 e atualizará o comitê posteriormente. Com a palavra o Sr. Roberto, da CT-120 

EAMS/CBH-PS, comenta sobre algumas demandas pendentes, que seriam a impressão do 121 

livro idealizado pela CT e, além disso, questionou sobre o status do Plano de Educação 122 

Ambiental do rio Paraíba do Sul Paulista. Com a palavra a Sra. Carla, coordenadora da 123 

Câmara Técnica de Saneamento - CT-SAN/CBH-PS, que fala sobre algumas questões que 124 

precisavam ser retomadas, solicita que os projetos voltem a passar pela CT-SAN/CBH-PS, 125 

e comenta que na última reunião da CT, formou-se um grupo de acompanhamento que 126 

acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos da empresa que está fazendo um 127 

levantamento de saneamento rural, a FUNDAG - Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola. 128 

Falou ainda que no projeto do município de Areias, que a FUNDAG é a responsável, prevê 129 

saneamento rural e reflorestamento e que também tentarão utilizar o recurso para a 130 

concepção de uma sub-bacia hidrográfica modelo, em que trabalharão com diversas frentes 131 

como produção, uso, declividade, educação ambiental, turismo rural, etc. Encerradas as 132 

informações dos coordenadores e representantes das CT’s, o Sr. Presidente informa que o 133 

volume do reservatório de Paraibuna, que anteriormente podia chegar até 5% de seu 134 

volume útil, agora passou a ser 3,5%. Comenta que na última reunião do Fórum da 135 

Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, em que foram convidados diversos presidentes 136 

de comitês, alertaram sobre a possível crise hídrica, e que o mesmo colocou a sua 137 

preocupação quanto Natividade da Serra, Redenção da Serra e Santa Isabel neste 138 

contexto. O Sr. Presidente afirma também que a Sabesp informou oficialmente que será 139 

possível suprir as necessidades frente o esvaziamento do reservatório, porém, para ele, é 140 



necessário alerta quanto a isso. A Srª Nelma, representante do município de Redenção da 141 

Serra no plenário do comitê, pede a palavra e fala que é importante a informação fornecida 142 

pelo Presidente, pois elas não chegaram no município em vias oficiais e isso ocasiona 143 

muitos problemas nas cidades da região. O Sr. Presidente se comprometeu a convidar a 144 

Srª Nelma para a próxima reunião do GTAOH do CEIVAP, com antecedência, para que ela 145 

participe levando mais alguém de Natividade da Serra, e sugeriu ainda que os prefeitos das 146 

cidades vizinhas devem se articular com os representantes do Estado de São Paulo, pois 147 

assim há uma pressão e participação para cobrar de forma institucional. Pede a palavra a 148 

Srª Tatiana do Corredor Ecológico, representante suplente das Entidades Ambientalistas 149 

no plenário do CBH-PS, argumentou sobre a necessidade de um posicionamento oficial do 150 

comitê quanto a implantação da Estação Termoelétrica de São José dos Campos. O Sr. 151 

Presidente concordou e sugeriu que marcassem uma reunião para discutirem e se 152 

posicionarem devidamente sobre tal questão, o que após previa discussão, foi acatado 153 

pelos presentes, que concordaram em marcar um encontro focado nesta pauta. O Sr. 154 

Presidente agradeceu todos os membros e convidados presentes e encerrou a 51ª Reunião 155 

Plenária Extraordinária do CBH-PS. 156 


