
ASSUNTOS TRATADOS:  

 
1. Abertura e Discussões 
 
Hélio (FABHAT) abriu a reunião às 09h35, agradeceu a presença de todos e informou que a pauta 
dessa reunião é a aprovação do Relatório de Andamento-06 – RA-06 (para elaboração da Nota 
Técnica). 
 
Amauri Pollachi (APU) observou que não havia necessidade de apresentação deste relatório e 
que o mesmo já poderia ser aprovado.  
 
Com acordo de todos os presentes na reunião, o RA-06 foi aprovado. 
 
Hélio informou que a aprovação do Plano da Bacia consistiu neste primeiro momento, as ações 
do primeiro quadriênio e se mostrou preocupado diante da aprovação da Lei 13.661/2018 
- Altera a Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que, além de reduzir a verba hoje destinados à 
gestão, promoverá a concentração de recursos financeiros em uma parcela minoritária dos 
municípios.  Informou que com essa aprovação as ações que foram propostas podem estar 
prejudicadas. 
 
Amauri se mostrou insatisfeito com a aprovação da nova Lei e informou não ser aplicável a todos 
os Comitês visto que cada um possui suas particularidades. 
 
Priscilla (COBRAPE), informou que no RPA (Relatório Parcial de Plano de Ação) são detalhadas 
as ações propostas para o quadriênio 2016-2019. Destacou que as ações previstas para os 
demais quadriênios (2020-2023, 2024-2027 e 2028-2045), tendo em vista o que foi discutido em 
reunião passada com o GT, foram consideradas como propostas de intervenção e constam do 
capítulo 5 do Relatório Parcial de Prognóstico (RPP). Neste RPP é mencionado que: “os 
orçamentos apresentados são estimativas, e o cronograma de desembolso é uma sugestão 
embasada nas prioridades consideradas para o período de planejamento. Reforça-se, ainda, que 
no caso das ações setoriais, as ações propostas visam a orientar os investimentos, e não a 
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determinar sua execução – que fica a encargo dos setores responsáveis e seus respectivos planos 
de investimentos (podendo contar também com algum auxílio de recursos FEHIDRO)”.  

O grupo concordou, mas ainda há a necessidade de reavaliar os relatórios finais de diagnóstico, 
prognóstico e plano de ações. 
 
Amauri, sugeriu incorporar um Anexo 6 no RPD (Relatório Parcial de Diagnóstico) contendo 
informações que esclarece quais são os limites da Bacia do Alto Tietê (Nota Técnica). Embora a 
Nota Técnica esteja no Termo de Referência, O Amauri considerou importante que seja 
incorporada no RPD por estar bem desenhada e esclarecida. Deve ser solicitada a incorporação 
do Anexo 6 ao SRHI por meio de documento oficial.  
 
Hélio questionou se realmente não haveria necessidade de nenhum tipo de contratação para 
revisar/alterar ou qualquer outra ação com relação aos produtos entregues. Foi respondido que 
não. 
 
Priscilla informou que foi produzido um relatório não previsto no Termo de Referência, 
denominado Relatório de Banco de Dados (RBD) que subsidia e auxilia no manuseio do Banco 
de Dados disponibilizado em 10/05/2018. Priscilla sugeriu que fosse realizada uma apresentação 
deste BD para o GT. Hélio considerou mais oportuno fazer uma reunião mais ampla, envolvendo 
a participação do CBH-AT e das prefeituras municipais que fazem parte da BAT. Será definida 
uma data para a realização desta Oficina. 
 
Priscilla esclareceu que este Banco de Dados alimentará o Sistema de Informações (SI-BAT) a ser 
implementado. 
 
Lilian Barrella (CETESB) propôs elaborar um plano de trabalho com agenda definida das reuniões 
para discussão das ações para o próximo quadriênio (2020-2023). 
 
Hélio convidou o Amauri Pollachi para elaborar o Prefácio do Resumo Executivo do Plano da 
Bacia, visto seu amplo conhecimento na área além de ter contribuído fortemente em todas as 
etapas do processo de elaboração.  
 
Todos os membros presentes concordaram e aplaudiram. 
 
Hélio finalizou esclarecendo que será realizado um evento para lançamento do Resumo 
Executivo. 
 
Encaminhamentos 

 
1.1 Hélio fará a Nota Técnica com relação ao RA-06 e encaminhará ao GT, na presente 

data, para manifestações até 21/05/2018. 
 

1.2 As observações finais quanto ao Relatório de Diagnóstico, Prognóstico e Plano de 
ação deverão ser feitas pelos membros do GT e encaminhadas ao CBHAT, até 
30/05/2018. 
 

 

  

 


