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A PALAVRA DO PRESIDENTE 

A REVISTA 
Na Reunião Plenária de 18/12/2019 o presi- 

dente Renato T. Veneziani agradeceu o trabalho de comu- 

nicação desenvolvido pela FAPETI – Fundação de Apoio à 

Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Universidade de 

Taubaté para o Comitê e, especialmente a Revista de 25 

anos do CBH-PS. 

A Revista divulgou a História do CBH-PS 

contada pelos protagonistas que efetivamente fizeram 

essa história, seus presidentes, vice-presidentes, secretá- 

rios executivos, coordenadores das CTs e membros visio- 

nários que propuseram idéias e ações em favor da gestão 

do rio Paraíba do Sul. 
Foram publicadas duas matérias avaliando a 

RENATO TRABALLI VENEZIANI 

 

É com muita honra que realizamos a 48ª 

Reunião Plenária Extraordinária do nosso Comitê, a 

terceira desse ano, e comemoramos o 25ª ano do CBH-PS. 

Muito obrigado à Prefeita de Santa Isabel e nossa vice-

presidente pela apresentação da Orquestra Munici- pal 

no nosso evento. 

Quero agradecer aos membros de todas as 

Câmaras Técnicas pelo trabalho de 2019. Foram vários 

dias de reuniões, muitos projetos analisados com muita 

dedicação, principalmente pela CT-PL que hierarquizou 

todos eles. E valeu a pena pelos 17 empreendimentos que 

foram aprovados esse ano. 

Em 2019, para as comemorações dos 25 anos e 

seguindo a rotina de eventos do Comitê, tivemos dois 

Encontros de Educadores em Defesa do rio Paraíba do 

Sul, organizados pela CT-EAMS, o primeiro em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Jacareí, com cerca de 500 

participantes e, o segundo em parceria com a Secretaria 

de Educação de São José dos Campos, com a presença de 

160 educadores. Tivemos também o Encontro de Mobili- 

zação Social com os Educadores de Santa Isabel e o VIII 

Seminário de Educação Ambiental do Vale do Paraíba em 

Taubaté. Para 2020 teremos o Seminário de Saneamento 

Rural no Vale do Paraíba, que já está sendo organizado 

pela CT-SAN. Teremos também um seminário organizado 

pela CT-REF. 

Esse ano ainda tivemos aprovado a revisão e 

atualização do Plano de Bacia 2020/2024 e o Plano de 

Educação Ambiental, com foco em Recursos Hídricos e, 

estamos trabalhando na atualização do PDPA – Plano de 

Desenvolvimento de Proteção Ambiental. 

Em 2020 teremos uma nova programação, tão 

produtiva quanto á desse ano. 

situação dos projetos apresentados ao Comitê, uma com 

o coordenador de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo, Rui Brasil Assis e outra sobre a evolução dos proje- 

tos nesses 25 anos, entrevistando o engenheiro Luiz 

Roberto Barretti. 

Os coordenadores escreveram sobre o traba- 

lho das Câmaras Técnicas e ainda divulgamos o artigo 

sobre a Gestão dos Reservatórios de Armazenamento na 

Porção Paulista da Bacia do rio Paraíba do Sul, assinada 

pelo Diretor da Bacia do Paraíba do Sul e Litoral Norte do 

DAEE, Wanderley Soares Junior, o Secretário-Executivo 

Fabrício Cesar Soares e seu suplente, Wilson de Souza. 

Assinou também o artigo “25 anos do CBH-PS: Avanços e 

Desafios”, o geólogo do DAEE Edilson de Paula Andrade. 

Foi apresentada uma matéria sobre os 15 anos 

do Curso de Gestão de Educação Ambiental e outra 

sobre o Projeto de Educação Ambiental – O Homem e o 

Rio – parceria da UNITAU e CBH-PS, premiado 

mundialmente. E, pra “fechar com chave de ouro”, uma 

página de homenagens ao Prof. Joaquim, que muito nos 

honrou com sua presença na Reunião Plenária. 
 

MARIA JUDITH SCHIMDT 
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A pauta da 48ª Reunião Plenária contou com 

três deliberações que foram aprovadas por unanimidade: 

• Deliberação CBH-PS 014/2019 : Autoriza o 

aditamento de valor do empreendimento denominado 

Desenvolvimento de ações para melhoria de instrumentos 

de gestão da UGRHI 2. “Esse empreendimento trata de 

uma série de ítens que fortalecem os instrumentos de 

gestão, dentre eles o sistema de cobrança que vai ser 

executado pela PRODESP que armazena todos os bancos 

de dados do Estado, inclusive o Sistema de cobrança”, 

explicou o Secretário executivo Fabricio C. Gomes. 

• Deliberação CBH-PS 015/2019: Aprovou o 

Edital CBH-PS para a habilitação de empreendimentos 

para o exercício 2020, para a utilização de recursos do 

FEHIDRO provenientes da compensação financeira e da 

Cobrança pelo uso dos recursos hídricos destinados à 

UGRHI-2. “Vamos iniciar o ano já fazendo o agendamento 

de projetos”, disse o secretário. 

• Deliberação CBH-PS 016/2019: Aprovou a 

atualização do Plano de Ações e Programa de Investimen- 

tos – PAPI para o quadriênio 2020-2023 e a revalidação 

do Plano de Bacias para a UGRHI 2. “Com o novo valor de 

investimentos, que antes era cerca de 3 milhões e agora é 

mais de 13 milhões, houve uma nova redistribuição de 

recursos, que ainda vai ser amplamente discutida nas 

Câmaras Técnicas, e que deve culminar com as ações e 

metas do novo Plano de Bacias”, explicou Fabricio C. 

Gomes. “Como da pra perceber, o orçamento do Comitê 

melhorou bastante, e serão distribuídos proporcional- 

mente“. 

“É histórico para a Fundação Florestal ter 3 milhões para 

projetos de Reflorestamento. Talvez seja o Comitê que 

mais tenha recursos nessa área e agora encontrar bons 

tomadores será o nosso desafio”. 

 

“As reuniões da CT-SAN em 2020 serão itinerante, nas 12 

subáreas da Bacia, começando em janeiro em Redenção da 

Serra, junto com Natividade e Paraibuna” 

 

“Quero agradecer os membros da CT-PL, pois esse ano foi 

um ano atípico, nós tivemos três editais FEHIDRO e por 

causa disso fizemos mais de 20 reuniões para encaminhar 

os projetos. Precisamos editar uma metodologia para a 

análise de projetos executivos, que tem dado uma garantia 

maior para que os projetos sejam realizados”. 
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COMEMORAÇÃO DE 25 ANOS DO 

CBH-PS E OS HOMENAGEADOS 
 

 

TODOS  

Para iniciar as festividades de 25 anos os 

 

SOCIEDADE CIVIL 

membros de cada segmento do Comitê indicaram dois 

representantes do seu segmento, que foram homenage- 

ados com um certificado do CBH-PS. 

 
REPRESENTAÇÃO DOS PREFEITOS 

Ana Maria de Gouvea (Prefeita de Piquete e 

Presidente no 12ª Biênio, de 2017-2019) - “...pertencer a 

esse Comitê e representar os prefeitos é uma honra pra 

mim. Esse trabalho que desenvolvemos nesses anos, 

como prefeita e antes como sociedade civil, é um traba- 

lho que deveria ser ampliado. Percebemos que com o 

passar dos anos, mesmo depois de 20 anos, as mesmas 

pessoas continuam aqui, pois acreditam no que fazem, 

e no que podem fazer algo para o bem comum, como 

por exemplo a presença do Prof. Joaquim. Me sinto muito 

honrada de estar representando os prefeitos do Vale”. 

Ana Lúcia Bilard Sicherle (Prefeita de São Luiz 

do Paraitinga e Presidente do 8ª Biênio, de 2009-2011), 

foi representada por Nilson Alves da Silva. 

Luiz de Gonzaga Santos (Vice-Presidente no 6ª Biênio, 

pelo Sindicato Rural de Paraibuna). “.a maior 

homenagem que vocês podem fazer pra mim é continuar 

com a amizade que nos une até hoje. Obrigado”. 
 

LUIZINHO 

 

Benedito Jorge dos Reis ( Presidente do CBH-

PS em duas gestões: 4º biênio 2001-2002 e 5º biênio 

2003-2005, pela Federação Municipal de Asso- ciação 

dos Moradores de Bairros de Taubaté - FEMANT). 

“...dedico essa homenagem à sociedade civil, àqueles 

que trabalharam comigo todo o tempo que estive no 

Comitê. Alguns até já morreram. Acho que todos eles 

devem ser homenageados. Meu amigo Joaquim, que 

me ajudou muito; o Luizinho que foi home- nageado 

hoje e na época era prefeito e foi meu braço direito no 

Comitê; o Zé do Paraíba, o Lázaro polêmico, mas 

batalhador e outros que por aqui passaram, como 

Marcelo Alvim que gostava de uma discussão. Essa 
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homenagem é para todos da sociedade civil e muitos não 

estão aqui pois estão trabalhando hoje. Muito obrigado”. 
 

 
BENEDITO JORGE 

 

SEGMENTO DO ESTADO 

 

Marcos Martinelli (Engenheiro Agrônomo, 

Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, 

membro por duas décadas da CT-PL e CT-ECA). “ Estou 

feliz de encontrar aqui o Professor Joaquim e companhei- 

ros da geração antiga e da geração atual. Eu digo que esse 

tempo de Comitê foi uma escola, não era uma disciplina 

obrigatória, nem optativa, mas uma disciplina de oportu- 

nidade. Agradeço muito esses anos de aprendizado. Muito 

do que aprendi sobre recursos hídricos, aprendi aqui. 

Agradeço muito à amizade e o companheirismo de todos 

esses anos”. 

 

 

MARTINELLI 

 

Edilson de Paula Andrade ( Geólogo do DAEE 

e cinco vezes Secretário-Executivo do CBH-PS). “Me 

sinto honrado de receber esse diploma de 25 anos do 

Comitê. Primeiro quero agradecer os colegas do Estado 

que me honraram com essa indicação, e em segundo 

lugar agradecer o apoio do DAEE, meu órgão de origem, 

que sempre me apoiou na Secretaria Executiva, tanto 

aqui como no CEIVAP. Queria saudar aqui pessoas e 

instituições, os diretores do DAEE, todos que me 

sucederam. Tive uma intensidade maior de trabalho 

com a engenheira Marli a quem saúdo, José Mauro, e 

todos os outros colegas com quem trabalhei. Queria 

que a amiga Aline levasse meu abraço ao CEIVAP e 

agradecer ao atual presidente Renato que está condu- 

zindo esse trabalho com maestria, de forma equilibra- 

da, ao Fabricio da Secretaria Executiva e toda a secre- 

taria do comitê...Agradecer também os presidentes 

com que trabalhei, está aqui o Junior Felippo, um 

grande mediador, todos se sintam abraçados. E não 

poderia esquecer da companheira que foi ícone desse 

Comitê, Maria Judith, da Cetesb, pessoa que todos 

tem admiração intensa, pela competência, por tudo 

que ela fez. Gostaria de dizer, eu escrevi isso na revis- 

ta professor Joaquim, da satisfação de ter trabalhado 

contigo na montagem do Comitê, desde antes, duran- 

te a tramitação da Lei 7663, espalhando a idéia de 

reunir os três segmentos  para criar o Comitê. Nessa 

caminhada, temos muitas alegrias, mas no calor dos 

debates temos também alguns atritos: digo para quem 

teve esses pequenos atritos que relevem, que reco- 

nheçam o trabalho dessas pessoas em favor da Bacia. 

E agora que o Comitê tem mais recursos, tem mais 

dinheiro em caixa.  acho que o Comitê tem um futuro 

brilhante. 
 

 

EDILSON P.ANDRADE 
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FALA DO PROFESSOR JOAQUIM 
(IDEALIZADOR DO COMITÊ E PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE) 

– “... queria apenas lembrar nessa passagem que 

tudo que fiz nesse Comitê nasceu ou começou, quando eu 

ainda em São Paulo, recém- formado, tomei a decisão e 

recebi a acolhida de vir aqui para o Vale para implantar um 

projeto de recuperação das águas e o aproveitamento dos 

recursos hídricos que estavam sendo mal utilizados, mas 

que seria a grande salvação. 

Meu livro já está escrito e pode ser considerado 

uma obra de minhas memórias, do que eu passei, pois eu 

não teria tempo para escrever um livro científico em que 

todas as teses deveriam ser demonstradas. Então são 

minhas memórias e nada mais. 

Comecei a escrever o livro em 2012, já são sete 

anos que está sendo escrito. Espero que possamos marcar 

outro encontro, tão bonito quanto esse, para que possam 

receber esse testemunho, que conta a história do desenvol- 

vimento do Vale do Paraíba, a necessidade de gerar energia 

e a gestão das águas do rio Paraíba do Sul”, contou o profes- 

sor Joaquim. 

 

HOMENAGEM AO DR. PAULO 
ROMERA, FALECIDO EM 2019 

Paulo Augusto Romera e Silva, conhecido no meio 

acadêmico e profissional como Paulo Romera, desempenhou 

papel importante na gestão dos recursos hídricos no Estado de 

São Paulo. 

Como engenheiro do DAEE atuou no Departamen- 

to de Hidrologia e no Centro Técnico de Hidráulica (CTH), bem 

como em demandas do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO). Marcou presença técnica em diversos Comitês de 

Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo. 

Contava com uma habilidade muito particular de 

disseminar o conhecimento em linguagem fácil e acessível aos 

mais diversos públicos, especialmente em temas ligados à 

gestão de recursos hídricos. Ministrou palestras e cursos. 

Também publicou artigos e livros ligados ao tema. 

Na área acadêmica, além de lecionar, colaborou em bancas de 

mestrados e doutorado, avaliando, orientando e formando 

novos gestores e profissionais. 

Engenheiro, Mestre e Doutor, Paulo Romera foi 

uma pessoa preocupada em difundir o conhecimento em todos 

os âmbitos da sociedade. A nós, deixa a lembrança de um 

grande profissional, que com êxito contribuiu muito com seus 

conhecimentos. 

 
ESCRITO POR DANILO FARIA 
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