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Deliberação CBH-SMT n° 459, de 25 de novembro de 2022. 

 
Aprova o Relatório de Atividades 2022 do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT. 

 
 
 
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT), criado e instalado 
segundo a Lei Estadual n° 7.663/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 67ª Reunião Ordinária, no 
âmbito de suas respectivas competências: 
 
Considerando o Decreto Estadual nº 63.110, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a adesão do 
Estado de São Paulo ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS); 
 
Considerando que o PROCOMITÊS estabelece que os Comitês Paulistas devem aprovar seus 
Relatórios de Atividades ao final de cada exercício;  
 
Considerando que o assunto foi apreciado pela Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (CT-PLAGRHI) do CBH-SMT, em reunião realizada no dia 21/10/2022, por 
videoconferência. 
 
Delibera: 

 
Artigo 1° - Fica aprovado o Relatório de Atividades 2022 do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT - UGRHI-10, conforme Anexo I desta Deliberação. 
 
Artigo 2° - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação no DOESP, após aprovação pelo 
CBH-SMT. 

 
 
 
 
 
   Laerte Sonsin Júnior   André Cordeiro Alves dos Santos              Caroline Túbero Bacchin      

Presidente do CBH-SMT              Vice-Presidente do CBH-SMT          Secretária Executiva do CBH-SMT           
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ANEXO I – Minuta de Deliberação CBH-SMT n° 459, de 25 de novembro de 2022. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CBH-SMT, EXERCÍCIO 2022 

AÇÃO PROPOSTA AÇÕES REALIZADAS 

3 (três) Reuniões Plenárias. 
4 (quatro) reuniões: 16/03, 10/06, 09/09 e 25/11. 

As pautas e documentos podem ser acessadas pelo link: 
http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda 

Reuniões de câmaras técnicas, grupos de 
trabalho, conselho deliberativo e fiscal da 

Agência de Bacias - FABH-SMT. 

CT-Planejamento e Gerenciamento de Rec. Hídricos: 09  
GT -Crise Hídrica: 29 
CT-Saneamento: 01 

CT-Eventos e Educação Ambiental: 03 
CT-Proteção das Águas: 02 

Grupo de Trabalho Critérios: 02 
Grupo de Trabalho Unid. Gestão de Projetos: 01 

Conselho Deliberativo FABH-SMT: 04 
Conselho Fiscal FABH-SMT: 02 

As pautas e documentos podem ser acessadas pelo link: 
http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda 

Ações visando análise técnica preliminar dos 
empreendimentos (Deliberação 

COFEHIDRO n° 217/2020). 

Atividade realizada através da contratação de empresa de 
engenharia e discussão de critérios para seleção de 

empreendimentos no âmbito do GT-Critérios. 

Acompanhamento dos empreendimentos 
FEHIDRO. 

Por meio das deliberações CBH-SMT nº 450/2022 e 
456/2022 foram indicados 17 empreendimentos. 

Continuidade das ações previstas no Plano 
de Ações Coletivas e Solidárias Comitês de 
Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. 

Foi realizada uma reunião das Secretarias Executivas dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas da bacia do Rio Tietê em 

11/02/2022 
(https://sigrh.sp.gov.br/collegiate/2169/pageitems/2714/even

ts/11156) 

Acompanhamento dos trabalhos e execução 
das ações previstas pelos Grupos de 

Trabalho criados no âmbito do Fórum 
Paulista de Comitês. 

Os representantes do CBH-SMT acompanharam as reuniões 
do plenário do Fórum que correram nos dias 31/05 e 

23/09/2022. 
Ocorreu ainda uma oficina de trabalho presencial do GT-

Stand em 28/07/2022, que contou com a presença de 
representante da FABH-SMT. 

Manifestação e acompanhamento de 
empreendimentos potencialmente 
impactantes no território da bacia 

hidrográfica. 

O CBH-SMT aprovou por meio da Deliberação 451/22, o 
empreendimento Loteamento Complexo Village no 

município de Porto Feliz/SP analisado na reunião da CT-
PLAGRHI no dia 26/06/22. 

Elaboração do regimento interno das 
câmaras e grupos técnicos, incluindo a 
elaboração de planos anuais de trabalho 

compatíveis com o plano de bacias SMT. 

Documentação em construção, com possível aprovação na 
Reunião Plenária de março de 2023. 
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Acompanhar o reenquadramento do ribeirão 
Lavapés, localizado no município de 

Botucatu, com a elaboração de relatório de 
avaliação e propostas de metas progressivas. 

Ação não realizada. 

Estabelecer condições de qualidade da água 
do rio Tietê na entrada e na saída da bacia 

SMT. 

Ação não realizada. O CBH-SMT realizou, por meio da 
Deliberação n° 450/2021, a indicação de empreendimento 

cujo tomador é a FABH-SMT, com o objeto “Contratação de 
empresa para a elaboração de estudo visando a definição de 

diretrizes técnicas e estratégias institucionais para subsidiar a 
integração do planejamento das UGRHIs da Bacia do Rio 

Tietê”.  

Propor regras operacionais para as barragens 
no rio Tietê situadas na sub-bacia Alto 

Médio-Tietê 
Ação não realizada. 

Propor regras operacionais para a barragem 
de Itupararanga, no rio Sorocaba, situada na 

sub-bacia Alto Sorocaba. Promover 
discussões sobre a renovação do 

licenciamento e outorga da barragem. 

Discussões em andamento no âmbito do Grupo de Trabalho 
Crise Hídrica. Houve a criação de uma regra operacional 

provisória para o momento de crise. 

Planejamento anual do CBH-SMT para o 
ano de 2022, incluindo relatório de 

atividades. 

Aprovados por meio das Deliberações CBH-SMT n° 447/22 
e 459/22. 

Aprovação e execução das atividades 
previstas no Plano de Comunicação. 

Atividades em discussão no âmbito da CT-EEA. O CBH-
SMT realizou, por meio da Deliberação n° 450/2021, a 
indicação de empreendimento cujo tomador é a FABH-

SMT, com o objeto “Contratação de empresa para o 
desenvolvimento e criação de ações de comunicação para o 

CBH-SMT”, ação que integra o Plano de Comunicação 
vigente do CBH-SMT. 

Apresentação dos resultados obtidos no GT 
Itupararanga. 

Discussões em andamento no âmbito da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

Participação de membros do CBH-SMT em 
cursos de capacitação no âmbito do 

programa Capacita-SIGRH 

Diversos membros do CBH-SMT e FABH-SMT 
participaram dos seguintes cursos promovidos no âmbito do 

Programa Capacita-SIGRH: “Excel básico”, “Indesign – 
editoração eletrônica”, “Comunicação assertiva nas 

organizações” e “Excel avançado”, todos realizados em 
parceria com o SENAC; e “Gestão de projetos do 
FEHIDRO”, “Indicação de empreendimentos ao 

FEHIDRO”, realizados em parceria com a FUMEP. 

Realização de curso de capacitação em 
águas subterrâneas IG-Fapesp. 

O curso está sendo realizado através de aulas por 
videoconferência e aulas práticas em campo. Também foram 

apresentados dois trabalhos produzidos pela equipe 
organizadora do curso e CBH-SMT durante o XXII 
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Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas realizado em 
São Paulo, de 2 a 5 de agosto de 2022. 

Workshops de acompanhamento de projetos 
FEHIDRO concluídos na bacia. 

O “IV Workshop FABH-SMT: Projetos FEHIDRO 
executados na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio 

Tietê” foi realizado de forma virtual em 23/03/2022 e 
transmitido ao vivo pela página da FABH-SMT no Youtube, 
a fim de promover o conhecimento de projetos financiados 
pelo FEHIDRO na bacia hidrográfica do Rio Sorocaba e 

Médio Tietê que contribuem para a melhoria e proteção dos 
recursos hídricos. 

Workshop de Pagamento por Serviços 
Ambientais e Ecossistêmicos. 

Ação não realizada. 

Seminário científico da APA de 
Itupararanga. 

Ação não realizada. 

Elaboração do relatório de situação 2022 
(dados de 2021). 

O CBH-SMT aprovou por meio da Deliberação CBH-SMT 
n° 454/2022, o relatório de situação dos recursos hídricos da 
bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê 2022 ano 

base 2021. Link de acesso: link 

Discussões referentes à atualização do valor 
da cobrança pelo uso da água. 

Ação não realizada. 

 
 
 

Sorocaba, 25 de novembro de 2022. 
 

 
 
 
   Laerte Sonsin Júnior   André Cordeiro Alves dos Santos              Caroline Túbero Bacchin      
Presidente do CBH-SMT              Vice-Presidente do CBH-SMT          Secretária Executiva do CBH-SMT           
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