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 RESUMO EXECUTIVO DA  ATA 1 

5ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2021 2 

Data:      15 de dezembro de 2021 3 

Horário: 9h00min 4 

Local:    Plataforma Teams vídeo conferência   5 

Membros do Colegiado presentes 6 

SEGMENTO ESTADO 7 

Laura Stela N. Perez   Secr. Infr. e Meio Amb.-SIMA  8 

Seica Ono      DAEE  9 

Weslley Melo R. Bezerra   EMAE  10 

Helio Rubens Figueiredo   SABESP 11 

Paulo Alberto Teixeira    Secretaria Saúde 12 

Maria Emília Botelho   CETESB 13 

Lilian Barrella Peres    CETESB 14 

Sérgio Luiz Damiati   Secretaria Educação 15 

Alessandra Cristina Corsi  Instituto de Pesq. Tec. - IPT 16 

Gerson Salviano A. Filho   Instituto de Pesq. Tec. - IPT 17 

Augusto Olavo Leite    Secretaria Logística e Transportes 18 

Monica Therezinha B. Rossi   Secretaria da Habitação  19 
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SEGMENTO MUNICÍPIOS 20 

Prefeito Clovis Volpi Ribeirão Pires - Presidente CBH-AT 21 

Andreza de Araújo Batista          Ribeirão Pires 22 

José Eduardo Victorino           Mairiporã 23 

Solange Wuo Franco Suzano  24 

Michele de Sá Vieira            Mogi das Cruzes  25 

Moacyr Alves de Souza                     Ferraz de Vasconcelos  26 

Mauro Valeri           S. Bernardo do Campo 27 

SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL 28 

Amauri Pollachi APU- Vice-Presidente CBH-AT 29 

Cristiane Lima Cortez FECOMERCIO-SP 30 

Luciana Travassos                           UFABC 31 

Melissa Graciosa  UFABC 32 

Esmeralda Buzato                           SENAC  33 

Jaqueline Ap. Bória Fernandez  UNIFESP 34 

Gustavo A. M. Prado  ASSEMAE  35 

Luiz Souza Lima da Silva Carvalho  SINDIPEDRAS 36 

Gustavo Veronesi                            Fundação SOS Pró-Mata Atlântica 37 

Vanessa L. N. Dias  SINDUSCON-SP 38 
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1. Abertura. O Prefeito Clovis Volpi da P.M de Ribeirão Pires e 39 

Presidente CBH-AT constatando quórum abriu a reunião agradecendo 40 

as presenças e o trabalho de todos pelo Comitê.  41 

2. Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. Como de praxe, 42 

todos os documentos de Expedientes podem ser acessados na 43 

Secretaria Executiva do Comitê. Amauri Pollachi (APU) Vice-Presidente 44 

do CBH-AT esclareceu sobre as mudanças na Lei Nacional de política 45 

de recursos hídricos pelo Projeto de Lei-PL 4546/2021 e que, o Comitê 46 

tem se posicionado contrário. Inclusive a Diretoria do Comitê 47 

atualmente também ocupa a gestão de Diretoria do Fórum Paulista de 48 

Comitês de Bacias Hidrográficas-FPCBH, composto por representantes 49 

dos 21 Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado, e divulgaram 50 

Manifesto em defesa da Política Nacional de Recursos Hídricos 51 

alertando e se posicionando também contrário aos impactos da 52 

proposta do Projeto de Lei da Política Nacional de Infraestrutura 53 

Hídrica. Solicitou ainda que seja amplamente divulgado pela Secretaria 54 

Executiva do Comitê.  55 

3. Apresentação sobre as ações de fiscalização integrada em áreas 56 

de mananciais desenvolvidas em 2021, pela Secretaria de 57 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA); Naiana Pereira Lunelli 58 

apresentou, em panorama a Coordenação das ações dos mananciais 59 

para a fiscalização vislumbra grandes desafios, especialmente porque 60 

há relação direta com outras questões, como a questão habitacional e, 61 
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com influências até do crime organizado nas ocupações em áreas 62 

irregulares. A Fiscalização conta também com a grande colaboração 63 

dos órgãos, especialmente a Polícia Militar Ambiental, focando na 64 

estruturação do Grupo de Fiscalização e conseguiram aprovar projetos 65 

FEHIDRO pelo Comitê para alavancar a fiscalização. Destacou que os 66 

municípios devem ser tomadores de projetos e destacou as iniciativas 67 

de Mairiporã com projeto no Comitê. Com os municípios mapearam 11 68 

frentes de trabalho nos Grupos, mas sem condições de lidar com todos 69 

os focos no primeiro momento, desenvolvendo ações estruturantes e 70 

depois uma metodologia de trabalho para poder lidar com esse 71 

universo complexo, inclusive com ações de educação ambiental e 72 

preventivas, para evitar os danos. Também identificaram dificuldades 73 

de compatibilização de ações em uma visão única do território. Enfim, 74 

há grandes desafios. O planejamento é importante além de contar 75 

sempre com pessoal adequado e avaliação constante do trabalho, 76 

pensando sempre na melhoria e eficiência, porque a agenda é 77 

complexa. Até mesmo e, eventualmente, uma ação pontual não resolve 78 

o problema. O Grupo trabalha também com imagens de alta resolução 79 

e está prevista contratação das imagens sob demanda específica, mas 80 

no Centro de monitoramento há muitas imagens que podem ser 81 

repassadas, por exemplo, para o órgão estadual CETESB. Já tiveram o 82 

primeiro ciclo do treinamento piloto testando o formato e em 2022 83 

devem treinar todo Grupo. No projeto também está a estruturação da 84 

fiscalização e operações de desfazimento. Estão previstas aquisições 85 



 

5 
 

de: Equipamentos para os municípios com o repasse para a Polícia 86 

Militar Ambiental, do tipo embarcação, portal de dados para lavratura 87 

ambiental, computador com essa capacidade do monitoramento do 88 

território e veículos com os equipamentos mínimos para fiscalização, 89 

computador de alto desempenho, capacitação, tablet, drones e viaturas 90 

de tração quatro por quatro, serviços a serem contratados para auxílio 91 

na elaboração do plano e do manual, apoio ao monitoramento pelo 92 

suporte, apoio administrativo, guindastes e guinchos para a Polícia 93 

Militar, serviço de depósitos para materiais apreendidos, ampliação da 94 

capacidade, sobrevoo de helicópteros, aplicativo de celulares para 95 

facilitar a comunicação com a sociedade e serviços de comunicação. 96 

Em janeiro de 2022 deverá ocorrer o evento relacionado ao Projeto 97 

FEHIDRO de estruturação dos Grupos de Fiscalização Integrada de 98 

Mananciais com assinatura de Protocolo de Intenções com os 99 

Municípios consolidando a integração dos órgãos do estado e dos 100 

municípios com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente-SIMA. 101 

Em maio de 2022 a assinatura de convênios de doação dos 102 

equipamentos para os municípios de forma escalonada, primeiramente 103 

para diagnóstico e elaboração de planos. Em dezembro de 2022 com 104 

amplo conhecimento do território sistematizado para toda a região e 105 

repasse de veículos e drones para o plano de monitoramento integrado 106 

para ser executado em 2023. Finalizou dizendo que apostam na 107 

metodologia de fiscalização integrada, que cada ator tem sua parte e 108 

devem procurar otimizar os recursos humanos pensando no 109 
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monitoramento do território, “mas obviamente nunca vai dar conta, 110 

nunca vai dar conta da demanda do território, especialmente nesse 111 

momento que estamos, é preciso ter clareza também.” Na sequência o 112 

Presidente se ausentou por motivos de saúde e o Vice-presidente 113 

assumiu a condução dos trabalhos.  114 

4. Apresentação sobre as ações conjuntas e solidárias dos 115 

Comitês de Bacia da vertente do rio Tietê, por André Navarro - 116 

Secretário Executivo CBH-PCJ. 117 

O grupo dos Comitês da Vertente do rio Tietê é constituído pelos 118 

Comitês da Bacia AT-Alto Tietê; SMT-Sorocaba e Médio Tietê; PCJ-119 

Piracicaba, Capivari e Jundiaí; TJ-Tietê-Jacaré; TB-Tietê-Batalha e BT-120 

Baixo Tietê, mais as três Fundações Agências de Bacias : AT; SMT e 121 

PCJ. Foi criado para integrar ações a serem desenvolvidas em conjunto 122 

com objetivo de melhorar a qualidade das águas onde foi elaborado o 123 

Plano de Ações Coletivas e Solidárias com nove ações concentradas 124 

nos eixos coleta de dados e informações para diagnóstico e 125 

planejamento regional integrado; eixo identificação dos impactos nas 126 

transições entre UGRHIs; integração dos mecanismos de gestão e o 127 

eixo comunicação social e difusão de informações. Para o trabalho e 128 

propor melhorias também foram criados seis Grupos de Trabalho-GTs: 129 

GT-Monitoramento; GT-Barragens; GT-Plano; GT-Pesquisas; GT-130 

Comunicação e GT-Agências de Bacias. Cada GT é constituído por um 131 

Coordenador e Secretário, eleitos entre os membros do GT. As 132 
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reuniões dos GTs iniciam no segundo trimestre de 2021 e alguns 133 

Grupos já elaboraram minutas de Termos de Referência para o 134 

desenvolvimento das ações necessárias além de outras propostas de 135 

trabalho para o desenvolvimento das ações. Para o ano de 2023 está 136 

prevista a execução e o acompanhamento dos empreendimentos 137 

necessários e já foi lançado o primeiro informativo da bacia do rio Tietê 138 

contendo também toda a cronologia das ações dos Comitês de Bacia 139 

da Vertente do rio Tietê.  140 

5. Criação de Grupo de Trabalho para análise de propositura de 141 

revisão do Estatuto do CBH-AT e do Regimento Interno dos 142 

Subcomitês    143 

Item transferido para a próxima plenária. 144 

6. Aprovação da ata resumida da 4ª Reunião Plenária de 2021, 145 

realizada em 28/10/2021. Após dispensa da leitura, foi aprovada por 146 

unanimidade a Ata da 4ª reunião plenária extraordinária.  147 

7. Deliberações. As Deliberações, com a redação final aprovada, são 148 

publicadas na webpágina do Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-149 

comite/deliberacoes-e-mocoes/. Deliberação CBH-AT nº 136, de 15 de 150 

dezembro de 2021 - Aprova o Relatório de Situação Anual da 151 

UGRHI-06 2021, ano base 2020, e a revisão do PAPI 2022-2023.  152 
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A Deliberação foi aprovada por unanimidade. Valburg de Sousa Santos 153 

Jr. engenheiro Ambiental e sanitarista, Assessor Técnico da FABHAT 154 

apresentou o Relatório de Situação Anual. Em síntese, 155 

contextualizando se trata de um instrumento de gestão para 156 

acompanhar as ações e o andamento do Plano da Bacia do Comitê.  157 

Esclareceu e registrou que a pandemia COVID-19 afetou alguns 158 

parâmetros analisados. A metodologia é única para todo o estado e 159 

vem sendo trabalhada nas versões anteriores, nos eixos força motriz, 160 

resposta e pressões. Sobre a disponibilidade hídrica per capta, é crítica 161 

inferior a 1500 m³ habitante/ano, sem considerar as transposições. As 162 

precipitações apresentaram índice inferior considerando a média 163 

história e há aproximadamente 6800 poços e 820 captações 164 

superficiais. O atendimento urbano de água teve aumento podendo ser 165 

identificado pela qualidade de cada município com boa disponibilidade. 166 

Sobre as perdas de água, muitos municípios têm perdas superiores a 167 

25%. O indicador das águas subterrâneas, devido a pandemia ficou 168 

comprometido e não foi atendido o planejamento anual da CETESB. Da 169 

coleta dos efluentes domésticos 17,5% dos municípios atendem os 170 

parâmetros do indicador, e no que tange ao tratamento houve 171 

crescimento. Nos resíduos sólidos, também no que se refere à coleta 172 

seletiva e da taxa de cobertura dos resíduos, recebem os dados sob 173 

declaração, mas dos 34 municípios 20 não declararam no ano de 2019, 174 

dificultando o monitoramento frequente. Na sequencia apresentou os 175 

diversos dados de avaliação da gestão do Comitê, sendo realizadas 176 
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cinco reuniões plenárias, na frequência média de participação 57% e 25 177 

deliberações aprovadas.  178 

8. Deliberação CBH-AT nº 137, de 15 de dezembro de 2021 - Aprova 179 

critérios para análise e hierarquização de empreendimentos para 180 

financiamento do FEHIDRO em 2022; 181 

Laura Stela Perez (SIMA) apresentou. Em síntese, o processo de 182 

discussão a elaboração, como também a revisão dos critérios, foram 183 

realizados com ampla participação dos membros do Comitê. Pelo Artigo 184 

2° o proponente tomador poderá inscrever até 5 propostas, sendo que 185 

até 3 poderão ser indicadas; § 1º - Na hipótese de remanescerem 186 

recursos financeiros, um mesmo proponente tomador poderá ser 187 

contemplado com o quarto e quinto empreendimentos; § 2º - A 188 

indicação de empreendimentos obedecerá a hierarquização, os valores 189 

máximos previstos para cada ação e o banco de empreendimentos; § 190 

3º - Caso não sejam apresentadas propostas de empreendimentos para 191 

todas as ações previstas, será aberta 2ª chamada para que estas 192 

ações possam receber propostas a tempo de serem indicados; § 4º - 193 

Em caso de saldo de recursos em determinadas ações, após a 2ª 194 

chamada, os valores poderão ser remanejados entre as demais ações. 195 

Pelo Artigo 3º - Caso seja utilizado o total de recursos disponíveis para 196 

aplicação na primeira chamada de 2022, será constituído um “Banco de 197 

Empreendimentos” com aqueles hierarquizados e não indicados, os 198 

quais serão considerados caso venham a ser disponibilizados novos 199 
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recursos financeiros ainda em 2022 e no Parágrafo único - Os 200 

empreendimentos constantes do “Banco de Empreendimentos” não 201 

serão considerados para exercícios posteriores a 2022. O teor da 202 

Delberação e os debates em plenária objetivaram também proposições 203 

no sentido de atender a maior preocupação de contemplar todas as 204 

ações e os recursos da ação dando amplas possibilidades de a ação 205 

ser apresentada. Laura solicitou empenho de todos para trabalharem 206 

buscando a viabilização de todas as ações já para o primeiro período. 207 

O processo de avaliação das propostas de empreendimentos 208 

obedecerá às etapas do Quadro IV e não receberá documentações em 209 

papel, todo acompanhamento será pelo sistema SINFEHIRO 2.0 e além 210 

dos documentos constantes nos anexos acima referidos o proponente 211 

deverá apresentar Termo de Referência, conforme Anexo I, e ainda, 212 

entre os itens a serem avaliados consta a abrangência, benefício à 213 

recuperação, conservação e proteção das APM ou APRM e Avaliação 214 

Global do Empreendimento e a Nota de Gestão Global do Investimento 215 

(Quadro VI) recebendo a “Nota Final (NF)” podendo atingir o máximo de 216 

65 pontos segundo a fórmula constante na Deliberação. Na sequencia 217 

o debate se concentrou no PAPI e notadamente sobre as datas do 218 

calendário, fcando estabelecido: Protocolo das propostas pelos 219 

proponentes tomadores de 16/12/2021 a 11/03/2022; Divulgação das 220 

propostas não habilitadas até 18/03/2022; Recebimento e análise dos 221 

recursos; avaliação técnica; complementações; pontuação; e 222 

hierarquização, de 21/03/2022 a 08/07/2022; Divulgação da 223 
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hierarquização dos empreendimentos. Até 11/07/2022 e a reunião 224 

Plenária para deliberar até 29/07/2022. A FABHAT já iniciou as 225 

reuniões para apoio aos tomadores. Após os debates, confirmado o 226 

quórum, o Vice-Presidente colocou a Deliberação em votação e a 227 

proposta como apresentada, com a redação final publicada no site do 228 

Comitê, foi aprovada pela maioria de 11 votos, com 3 abstenções. 229 

9. Deliberação CBH-AT nº 138, de 15 de dezembro de 2021 - Aprova 230 

os Planos de Trabalho dos Subcomitês Alto Tietê-Cabeceiras, 231 

Cotia-Guarapiranga, Pinheiros-Pirapora e Juqueri Cantareira. 232 

A Deliberação foi aprovada por unanimidade. Os Planos de Trabalhos 233 

dos Subcomitês para o Biênio 2021-2023 constam da Deliberação. 234 

Como exemplo, entre as diversas ações; Subcomitê Alto Tietê-235 

Cabeceiras: Participar das reuniões das instâncias responsáveis para 236 

elaboração das minutas de projetos de Leis e trazer as informações 237 

para o Subcomitê; Apresentação, pelo tomador do projeto, sobre os 238 

produtos dos projetos concluídos e reuniões das instâncias 239 

responsáveis para elaboração - Solicitar à CETESB a apresentação de 240 

dados e informações referentes ao cumprimento das Metas de 241 

Qualidade da Água especificadas em Leis de APRM. Plano de Trabalho 242 

do Subcomitê Pinheiros-Pirapora: Entrar em contato com as entidades 243 

que compõem o SCBH-PP e que não fizeram as indicações de seus 244 

representantes para participar das reuniões do colegiado; Buscar 245 

entidades para serem tomadoras dos projetos passíveis de 246 
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investimentos contidos no Plano da Bacia para a região e Articular com 247 

os municípios apresentação de PMMA para o subcomitê para o 248 

FEHIDRO. Subcomitê Cotia-Guarapiranga: Realizar reuniões com as 249 

instâncias responsáveis para elaboração das notas técnicas; Conhecer 250 

os projetos que foram indicados pelo CBH-AT para a região do SCBH-251 

CG; Apresentar os projetos concluídos na região e Solicitar e 252 

acompanhar os dados de saneamento sobre lançamentos de esgotos, 253 

in natura ou fora dos parâmetros legais; cronograma de execução das 254 

obras e os dados de qualidade da água aos órgãos envolvidos, ambas 255 

de forma espacializada (mapeamento). 256 

10. Deliberação CBH-AT nº 139, de 15 de dezembro de 2021 - 257 

Rerratifica a área de restrição e controle para a captação e uso das 258 

águas subterrâneas no município de São Paulo, na região de 259 

Jurubatuba e dá outras providências. 260 

A Deliberação foi aprovada por unanimidade. Destacando alguns itens 261 

do teor da Deliberação, em síntese, o Grupo de Trabalho Jurubatuba 262 

iniciou os trabalhos com a Deliberação CBH-AT nº 01 ainda no ano de 263 

2011, estabelecendo as áreas de restrição e controle para a captação e 264 

uso das águas subterrâneas e rerratifica a área de restrição e controle 265 

delimitada no mapa conforme o Anexo I da Deliberação. A concessão 266 

da outorga para novos poços ou a renovação da outorga poderá ser 267 

concedida desde que o usuário obedeça às condições e critérios da 268 

Deliberação. O poço de abastecimento deve captar as águas 269 
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provenientes exclusivamente do aquífero cristalino, apresentando de 270 

relatório com laudo conclusivo a partir da aplicação de métodos 271 

adequados, acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica 272 

(ART), e de acordo com cada caso estabelecido pela Deliberação, as 273 

águas do poço de abastecimento poderão ser utilizadas para qualquer 274 

tipo de uso; assim como também ensejar tratamento das águas, a ser 275 

proposto pelo usuário do poço, com aprovação, por meio de parecer 276 

técnico da CETESB. A Deliberação será ainda encaminhado para 277 

validação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH. 278 

11. Deliberação CBH-AT nº 140, de 15 de dezembro de 2021 - Dá 279 

posse ao Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo - 280 

Delegacia Sindical do Alto Tietê - e a Universidade de Guarulhos 281 

para participação no Subcomitê Alto Tietê-Cabeceiras, na gestão 282 

2021-2023; 283 

A Deliberação aprovada por unanimidade deu posse à Universidade de 284 

Guarulhos e ao Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo-285 

Delegacia Sindical do Alto Tietê para participação no CBH-AT pela 286 

gestão 2021-2023. Cristiane Lima Cortez (FECOMERCIO-SP) 287 

parabenizou pelos trabalhos e se colocou à disposição para fortalecer 288 

as instâncias do Comitê e dos Subcomitês auxiliando e divulgando as 289 

vagas remanescentes dos integrantes da sociedade civil, 290 

especialmente na área de comércio e serviços. O site do Comitê 291 

divulga as vagas em aberto para compor o Comitê e os Subcomitês. 292 
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12. Outros assuntos. 293 

Hélio C. Suleiman (Dir. Presidente da FABHAT) atualizou as 294 

informações sobre a apresentação e o andamento do Projeto de Lei-PL 295 

4546/2021, conforme já tratado no início desta reunião. PL conhecido 296 

também como Marco Hídrico, com impactos na Política e no Plano 297 

Nacional de Recursos Hídricos, com grandes interferências na gestão 298 

dos recursos hídricos e ao papel Deliberativo dos CBHs, caso seja 299 

aprovado. Solicitou permissão para encaminhamento ao colegiado para 300 

todos tomarem conhecimento com a apresentação da proposta do PLe 301 

o documento apresentado pelo Fórum Paulista dos Comitês. O Vice-302 

presidente teceu diversas considerações, da necessidade de ampla 303 

divulgação, sobre importância de mobilização de todos contra o PL 304 

Marco Hídrico e as considerações expressas na Moção do Fórum 305 

Paulista dos Comitês, além do que, o PL desconsidera os avanços da 306 

Política Nacional de recursos hídricos consubstanciada na Lei 9433/97 307 

com um processo de elaboração de ampla discussão de todos os 308 

segmentos da sociedade, de maneira que qualquer revisão deve ser 309 

construída igualmente de forma amplamente democrática. Na 310 

sequência, finalizando os trabalhos, ocorreu breve apresentação sobre 311 

o Simpósio de recursos hídricos promovido pela Associação Brasileira 312 

de recursos hídricos. Como destaques: se trata de um grande desafio 313 

cumprir o Plano de Ação e Investimentos para o Comitê, especialmente 314 

para atuar frente às demandas mais específicas com as indicações de 315 
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empreendimentos procurando evitar a desproporção de recursos 316 

previstos com aquilo que é efetivamente indicado e, há necessidade de 317 

maior integração com as demais politicas públicas; foi identificado que 318 

as obras de drenagem tem bom desempenho, principalmente nos 319 

projetos para o desassoreamento, mas é também necessário buscar 320 

alternativas para viabilizar a execução de outras ações.  321 

Cumprida a Ordem do dia o Vice-Presidente agradeceu as presenças 322 

desejando ótimas festas e ótimo final de ano e deu por encerrada a 323 

reunião. Esta Ata como resumo executivo dos registros taquigráficos da 324 

Ata de inteiro teor foi elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina com 325 

revisão da Secretaria Executiva do CBH-AT. 326 

Clovis Volpi 327 

Presidente do CBH-AT 328 

Wanderley  de Abreu Soares Júnior  329 

Secretário Executivo do CBH-AT 330 


