
  
Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e 

Médio Tietê – FABH-SMT 
CNPJ: 05.652.983/0001-64 

 
Rua Epitácio Pessoa, n° 269 - Além Ponte – Sorocaba/SP - 18013-190 

(15) 3237-7060 

 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 

SECRETARIA EXECUTIVA CBH-SMT 

 

1. Introdução 

 

Este relatório apresenta um levantamento das principais atividades realizadas 

durante o ano de 2020 no âmbito da Secretaria Executiva do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT). 

Algumas das atividades desenvolvidas estavam previstas no Plano de Trabalho 

da Diretoria Técnica da FABH-SMT apresentada na 18ª Reunião Ordinária do Conselho 

Deliberativo da FABH-SMT realizada em 04 de fevereiro de 2020. Outras atividades 

foram desenvolvidas espontaneamente ao longo do ano. 

 

2. Atividades desenvolvidas 

 

2.1. Execução das ações previstas no Termo de Cooperação firmado em janeiro/2020 

entre FABH-SMT e Agência PCJ 

2.1.1. Seleção, contratação, acompanhamento e supervisão de estagiários – o 

processo seletivo ocorreu de fevereiro a março e as contratações a partir de agosto, devido 

à pandemia; 

2.1.2. Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia visando 

análise de empreendimentos com emissão de pareceres técnicos no âmbito do processo 

de seleção e indicação, para obtenção de recursos do FEHIDRO exercício 2020 – o 

processo foi muito positivo e, com a melhoria da análise técnica dos projetos, o índice de 

aprovação foi superior aos anos anteriores, bem como, até o presente momento, não houve 

cancelamento de qualquer projeto. 
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2.2. Orientação aos potenciais tomadores de recursos do FEHIDRO 

A FABH-SMT dedicou-se fortemente ao contato com os candidatos a tomadores de 

recursos FEHIDRO, de forma a melhorar a qualidade dos projetos apresentados e a 

redução de pendências documentais junto aos agentes técnicos e financeiro. Esta ação 

teve resultados muito positivos que podem ser notados quando comparamos a 

porcentagem de projetos aprovados pelo sistema em 2019 e 2020. 

 

Status dos projetos 2019 2020 

Deliberados pelo CBH-SMT 43 20 

Aprovados por AT e AF 26 (60,5%) 15 (75%) 

Reprovados por AT ou AF 17 (39,5%) 0 

Aguardam manifestação do AT - 5 (25%) 

 

 2019 2020 

Recursos deliberados pelo CBH-SMT R$ 31.693.652,80 R$ 20.757.223,55 

Recursos aprovados por AT e AF 
R$ 25.224.289,84 

(79%) 

R$ 17.489.172,88 

(84,26%) 

 

 

2.3. Acompanhamento dos projetos FEHIDRO antes e depois das assinaturas dos 

contratos 

A FABH-SMT iniciou a organização das informações com a elaboração de uma planilha 

de controle de todos os projetos em andamento na bacia, até então inexistente. Além 

disso, também intensificou o contato com os tomadores de projetos FEHIDRO que 

possuíam os mesmos em andamento, de forma a reduzir o período total de execução e 

aumentar a eficiência na aplicação dos recursos financeiros.  
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2.4. Análise e acompanhamento técnico do Projeto FEHIDRO “Sala de Situação - 

desenvolvimento de modelo conceitual” 

Este projeto possuía contrato assinado com o FEHIDRO, porém não havia sido iniciado 

de fato. A FABH-SMT iniciou em 2020 o andamento deste projeto, que deve ser 

concluído em 2021. 

 

2.5. Análise e acompanhamento técnico do Projeto FEHIDRO “Serviços 

especializados para apoio às atividades de gestão e de fiscalização dos usos e 

interferências em recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e médio Tietê” 

Este projeto teve contrato assinado com o FEHIDRO em 2020 e a FABH-SMT iniciou o 

processo licitatório, que deve ser concluído em 2021. 

 

2.6. Acompanhamento das atividades das câmaras técnicas, grupos de trabalho e 

reuniões plenárias do CBH-SMT 

Com a pandemia de COVID-19, o CBH-SMT precisou adaptar a condução das reuniões 

para o ambiente virtual. Dessa forma, formalizamos um perfil institucional TechSoup* e 

adotamos o Google Meet como ferramenta oficial. Para facilitar o trabalho das CTs, 

foram criados perfis individuais para cada câmara e elaborado e divulgado um tutorial de 

uso da ferramenta. 
* O Techsoup Brasil é um projeto que oferece Softwares e ferramentas tecnológicas para Organizações 

sem fins lucrativos, através de parcerias e Programas de Doações de Softwares que possibilitam a 

aquisição de produtos e serviços mais baratos ou gratuitos. 

 

2.7. Revisão e atualização do livro “Nossas Águas” 

O relatório possuía uma versão bastante desatualizada e com nomes de Secretarias 

Estaduais extintas. A nova versão está pronta e será impressa e divulgada após o processo 

eleitoral do CBH-SMT de 2021, de forma a fazer constar a lista atualizada de membros 

titulares e suplentes na plenária, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. 
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2.8. Atualização do Relatório de Situação 2020 / Ano base 2019 

A Secretaria Executiva do CBH-SMT ficou responsável pela elaboração deste relatório, 

evitando gastos de contratação de empresa para o serviço. O relatório foi aprovado no 

âmbito do Grupo de Trabalho GT-UGP e da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão 

de Recursos Hídricos CTPLAGRHI. A Deliberação CBH-SMT que trata da aprovação 

do relatório foi aprovada na reunião plenária de 04 de dezembro de 2020. 

 

2.9. Realização do I Workshop FABH-SMT Projetos FEHIDRO executados na 

Bacia Hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê 

A FABH-SMT realizou o Workshop de forma virtual no dia 11/11/2020. O evento contou 

com a apresentação de três empreendimentos concluídos na bacia e financiados pelo 

FEHIDRO. O workshop foi ministrado por representantes do SAAE de Sorocaba, 

Fundação Florestal e IPESA. A apresentação realizada está disponível no YouTube da 

FABH-SMT, e pode ser assistida através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TS9A9Jf6Wgc 

 

2.10. Elaboração e divulgação de um guia e tutoriais para obtenção de recursos 

FEHIDRO 

O objetivo deste guia e seus tutoriais integrantes é apresentar as etapas que integram a 

submissão dos projetos e otimizar a gestão dos empreendimentos realizados na bacia, e 

consequentemente os benefícios alcançados através deles. O material está disponível para 

consulta no site da FABH-SMT. 

 

2.11. Concepção do sistema de protocolo online FEHIDRO 2021 

Dentre os desafios impostos pela pandemia do COVID-19, um deles foi a entrega de 

documentos impressos à FABH-SMT. Inicialmente, a alternativa adotada foi o envio de 

e-mails como protocolo, no entanto, o processo poderia ser melhorado. Dessa forma, a 

FABH-SMT demandou à assessoria de tecnologia da informação, que possui contrato de 

prestação de serviços com a mesma, a concepção de um sistema de protocolo online para 

o processo FEHIDRO 2021. O sistema encontra-se disponível no site da FABH-SMT. 
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2.12.   Plano de comunicação do CBH-SMT 

Atendendo às demandas da CRHi para o Procomitês (ANA), a FABH-SMT está 

desenvolvendo o Plano de Comunicação do CBH-SMT. O desenvolvimento desde plano 

teve início com a aplicação de um questionário que foi amplamente divulgado nas redes 

sociais do CBH-SMT e da FABH-SMT. Atualmente o mesmo encontra-se em fase de 

elaboração, e deverá ser discutido no âmbito da CT-EEA (Câmara Técnica de Eventos e 

Educação Ambiental) do CBH-SMT. 

 

2.13. Novo logo da FABH-SMT 

 A fim de aprimorar a identidade visual da FABH-SMT, o logo da Agência foi atualizado. 

 

Sorocaba, 16 de dezembro de 2020 
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Secretário Executivo do 

CBH-SMT 

 

NATÁLIA ZANETTI 

Diretora Técnica da  

FABH-SMT 

 

ROBERTO G. RODRIGUES 

Diretor Administrativo e 

Financeiro da FABH-SMT 

 

 

 


