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ASSUNTOS TRATADOS: 

Josué iniciou a reunião às 09h35, agradeceu a presença de todos e comunicou que a 

pauta seria referente a apresentação sobre as ações integradas dos Comitês inseridos 

na Bacia do rio Tietê.  

Convidou o Diretor-Presidente da FABHAT, Hélio Suleiman, para fazer a apresentação. 

Hélio iniciou sua fala agradecendo a todos pela oportunidade de apresentar o 

planejamento das ações integradas. Informou que em 2011 foi realizada uma reunião 

entre os Comitês das vertentes do Bacia do rio Tietê que a mesma teve como pauta o 

estabelecimento de ações integradas para a região.  Depois dessa reunião houveram 

mais dois encontros em 2016 e 2018 com a mesma pauta, entretanto, não havia sido 

realizada nenhuma ação efetiva até o momento. Ressaltou também que sua primeira 

participação nessas discussões foi em 2018, durante uma reunião realizada em 18 de 

outubro, na Agência PCJ. Na ocasião, foi apresentada uma Nota Técnica contendo dados 

de monitoramento do rio Tietê disponibilizados pela SOS Mata Atlântica e CETESB com 

o objetivo de retomar e nortear as discussões.  

Após a contextualização, foi apresentada a proposta do plano de ações coletivas, 

construído em conjunto com os secretários dos CBHs que fazem parte da vertente. 

Nesse documento, continham pautas objetivas e exequíveis, cuja primeira etapa 

consistiu na sistematização das propostas e linhas   de ações. Por CBH, foram enviadas 

três propostas, elencadas por ordem de prioridade e apresentadas no dia 18 de 

dezembro de 2018. Em seguida, Hélio apresentou as ações já estruturadas: 

 



 

 

1. Subpdc 1.1  

Título: Coleta de dados e informações para diagnóstico e planejamento regional 

integrado 

Justificativa: Coletar dados e informações disponíveis para diagnóstico da 

situação da Bacia do Tietê, subsidiando o estabelecimento de metas para a 

melhoria dos índices de quantidade e/ou qualidade das águas visando 

aperfeiçoamento dos processos de tomada de decisão. 

Descrição das ações previstas Benefícios esperados 

A 
Fomentar a adequação das redes 
de monitoramento 

Dados e informações para o planejamento regional e 
estabelecimento de metas de qualidade e/ou 
quantidade, com racionalização da aplicação de 
recursos 

B 
Estabelecer parcerias para 
pesquisa com universidades e 
institutos 

Desenvolvimento de pesquisas voltadas à solução de 
problemas enfrentados na gestão de recursos hídricos 
na bacia do Tietê 

 

2. SubPDCs 1.2 e 1.4 

Título:  Identificação dos impactos nas transições entre UGRHIs 

Justificativa: Compreender os impactos nos pontos de entrega entre os CBHs, 

visando integrar ações regionais, favorecendo o planejamento e mitigando 

impactos a jusante. 

Descrição das ações previstas Benefícios esperados 

A 
Elaborar Plano de Comunicação 
quando de operações 
emergenciais das barragens 

Melhora e agilidade na comunicação dos operadores 
com entidades de defesa civil e controle ambiental e 
de recursos hídricos em situações de emergência 
decorrentes de operações nas barragens de grande 
porte existentes na calha do Rio Tietê 

B 
Adequar regras operativas de 
barragens 

Aumento da transparência com relação à forma de 
operação de barragens da calha do Rio Tietê incluindo 
a participação da sociedade na definição de regras 
operativas mais adequadas aos usos múltiplos dos 
recursos hídricos 

C 
Integrar dados de monitoramento 
quali-quantitativos 

Possuir relatórios regionais para divulgação e 
visualização global de dados e informações sobre o 
Rio Tietê em seus aspectos de qualidade e quantidade 
ao longo de todo o seu percurso 

 

3. SubPDC 2.5 

Título: Integração dos mecanismos de gestão 



 

 

Justificativa: Promover a articulação entre os CBHs da Bacia do Tietê 

favorecendo a compatibilização de rotinas operacionais e o planejamento e a 

gestão integrados. 

Descrição das ações previstas Benefícios esperados 

A 
Encaminhar convocações, atas e 
deliberações entre os CBHs da 
Bacia do Tietê 

Aprofundamento do mútuo conhecimento e da 
relação entre os CBHs da Bacia pelo 
compartilhamento das suas práticas, projetos e 
rotinas 

B 
Promover a compatibilidade 
entre os planos de cada UGRHI 

Compatibilização dos planos de bacia de cada CBH 
visando a um futuro plano regional da Bacia do Tietê 

C 
Discutir a possibilidade de 
implantação de agências de bacia 

Conhecer, debater e avaliar as possibilidades de 
implantação de agências de bacia na Bacia do Tietê 

 

4. SubPDC 8.1 e 8.3 

Título: Comunicação social e difusão de informações 

Justificativa: Disponibilizar informações sobre a Bacia do Tietê de forma 

conjunta e integrada. 

Descrição das ações previstas Benefícios esperados 

A 
Elaborar ações de 
comunicação social 

Contar com mecanismo de comunicação envolvendo 
as redes sociais e outras formas de mídia para 
divulgação das condições da bacia à sociedade 

 

Por fim, Hélio esclareceu que 13 de fevereiro de 2019 o Grupo das vertentes elaborou 

uma minuta de deliberação propondo o Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos 

Comitês da Bacia do rio Tietê e apresentou o conteúdo da Deliberação para os 

representantes presentes.  

Claudia Gomes (FIESP) sugeriu alteração na redação a ação “c” do SubPDC 2.5 para: 

“conhecer, debater e realizar estudos que subsidiem avaliações sobre as possibilidades 

de implantação de agências na bacia do Tietê”. 

Finalizadas as observações, a minuta de Deliberação foi aprovada na CPTA e será 

submetida à aprovação em próxima reunião Plenária do Comitê. 

 

 


