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RESUMO EXECUTIVO DA ATA 1 

64ª Reunião Ordinária do Plenário do CBH-SMT 2 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  3 

DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ - CBH-SMT 4 

Data:  16/03/2022 5 

Local: Por Videoconferência (meet.google.com/cet-koaq-zvn) 6 

Ao décimo sexto dia do mês de março de 2022, por meio de videoconferência, foi 7 

realizada a 64ª Reunião Plenária Ordinária do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 8 

Sorocaba e Médio Tietê, registrando-se a participação de 66 (sessenta e seis) pessoas, 9 

entre representantes da municípios, das organizações civis, dos usuários de recursos 10 

hídricos conforme “Relação dos Membros dos Plenários - Presentes” apresentada a 11 

abaixo e do público em geral, registrados por meio de manifestação de presença 12 

realizada no chat da plataforma de videoconferência utilizada. 1. Abertura. A 13 

convocação e a pauta da reunião foram enviadas aos membros do CBH-SMT, por meio 14 

de mensagem eletrônica, em 02/03/2022. A abertura da reunião foi realizada pelo Sr. 15 

Laerte Sonsin Júnior, presidente do CBH-SMT e representante da Prefeitura Municipal 16 

de Salto, que cumprimentou a todos e solicitou um minuto de silêncio em homenagem 17 

ao Engenheiro Marco Antonio Garcia de Almeida, Secretário Executivo do CBH-SMT, 18 

falecido em fevereiro. Na sequência o Sr. Laerte passou a palavra ao Sr. André Cordeiro 19 

Alves dos Santos, Vice-Presidente do CBH-SMT e representante da UFSCar Sorocaba, 20 

que cumprimentou e desejou uma excelente reunião a todos. Posteriormente, o Sr. 21 

Laerte Sonsin Júnior passou a palavra à Secretaria Executiva para a leitura da ordem do 22 

dia. O Sr. Jodhi Jefferson Allonso, Secretário- executivo adjunto do CBH-SMT e 23 

representante do DAEE manifestou seu agradecimento à colaboração feita por Marco 24 

Antonio Garcia de Almeida no Comitê SMT e em seguida apresentou as orientações 25 

para conduta das reuniões por videoconferência. O Sr. Jodhi também informou o 26 

quórum, com 13 representantes da Sociedade Civil, 5 dos Municípios e 10 do Estado, 27 

totalizando 28 participantes com direito a voto. 2. Ordem do dia. O Sr. Jodhi realizou a 28 

leitura da pauta da reunião. 2.1 Aprovação da Ata da 63ª Reunião Ordinária, 29 

realizada em 03/12/2021, por videoconferência. O Sr. Laerte Sonsin Júnior, 30 

presidente do CBH-SMT e representante da Prefeitura Municipal de Salto, propôs a 31 

dispensa da leitura da ata, uma vez que o material já fora encaminhado a todos com 32 

antecedência, por e-mail. Não havendo manifestações contrárias foi colocado em 33 

aprovação o teor da ata e sem discordâncias, a ata foi aprovada por unanimidade. 2.2.  34 

Apreciação de minuta de deliberação que aprova a transferência de recursos 35 

financeiros do FEHIDRO, oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, da 36 

subconta do CBH-SMT para a subconta do CBH-PCJ, para a contratação de 37 
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empreendimento de interesse regional previsto no Plano Estadual de Recursos 38 

Hídricos - PERH 2020-2023. O Sr. Laerte Sonsin Júnior, presidente do CBH-SMT 39 

convidou para apresentar a deliberação, a Sra. Natália Zanetti, Diretora Técnica da 40 

Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABH-41 

SMT), que cumprimentou a todos e informou: a) a deliberação trata de uma etapa dos 42 

trabalhos realizados pelo Grupo de Comitês de Bacia do Rio Tietê que engloba todos os 43 

seis Comitês que contemplam a bacia do rio Tietê (Alto Tietê, Piracicaba, Capivari e 44 

Jundiaí, Sorocaba e Médio Tietê, Baixo Tietê, Tietê Jacaré e Tietê Batalha), cujos 45 

trabalhos foram formalizados em um plano de ações coletivas e solidárias, deliberado 46 

em plenária do CBH-SMT; b) em 2021 foram criados seis Grupos de Trabalho no 47 

âmbito desde grupo de CBHs (GT-Agência, GT-Plano, GT-Barragens, GT-48 

Monitoramento, GT-Pesquisa e o GT-Comunicação), visando alcançar os objetivos 49 

estipulados pelo grupo; c) no âmbito dos seus grupos de trabalho, foram elaborados dois 50 

Termos de Referência: um pelo GT-Plano, visando a compatibilização dos planos das 51 

seis bacias, a ser pleiteado pela FABH-SMT; e um pelo GT-Comunicação, orçado em 52 

R$300.000,00, submetido à coordenação da Agência PCJ, para ações de comunicação 53 

social no âmbito da bacia do rio Tietê; d) para a execução dessas ações, foi acordado um 54 

critério de rateio dos recursos entre os seis comitês de bacias, dado em função da 55 

arrecadação de cada um dos seis Comitês, como descrito na deliberação em análise, 56 

sendo 30% do valor total do projeto será custeado pelo CBH-AT, 30% pelo CBH-PCJ e 57 

cada um dos outros quatro comitês contribuirá com 10%, entre eles o CBH-SMT; f) a 58 

deliberação referente a este item de pauta trata da autorização para transferência de 59 

10%, equivalente a R$30.000,00 da subconta do FEHIDRO do CBH-SMT para o CBH-60 

PCJ para custear o desenvolvimento do projeto de comunicação para a bacia do Rio 61 

Tietê. Concluída a apresentação, a Sra. Natália Zanetti (FABH-SMT) pôs-se à 62 

disposição para sanar eventuais dúvidas. Não havendo dúvidas dos membros presentes, 63 

o Sr. Laerte Soncin Júnior colocou o tema em votação e a Deliberação CBH-SMT nº 64 

445 de 16 de março de 2022 foi aprovada por unanimidade. 2.3. Apreciação de minuta 65 

de deliberação que aprova o Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros 66 

provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio 67 

para o exercício 2022. O Sr. Laerte convidou para apresentação da deliberação, a Sra. 68 

Júlia Gomes Nogueira, Diretora Financeira da FABH-SMT, que cumprimentou todos e 69 

explanou o conteúdo da deliberação em análise: a) Anexo III da referida deliberação 70 

indica todos os projetos financiados com recursos do FEHIDRO pela fonte Cobrança no 71 

CBH-SMT que tiveram mudança de fase, sendo elas: “em análise”, “em execução”, 72 

“cancelado”, e “concluído”; b) após a licitação dos empreendimento há a possibilidade 73 

do valor financiado diminuir, e a diferença entre o valor total disponível e o valor 74 

comprometido irá compor um saldo no anexo I da deliberação, Plano de Aplicação; c) 75 

em 2022, o item 1 da receita conta com um valor de previsão de arrecadação, além do 76 

valor de R$225.000,00 a ser recebido dos outros cinco Comitês integrantes do Grupo de 77 

Comitês de Bacia do Rio Tietê, conforme deliberação citada em item anterior pela Sra. 78 
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Natália Zanetti, para execução do projeto que visa a compatibilização dos planos das 79 

seis bacias, cujo tomador será a FABH-SMT; d) o custeio da Agência será respectivo a 80 

10% do valor arrecadado; e) o Anexo II da deliberação, Plano de custeio, informou que 81 

trata-se de 10% do valor arrecadado, que prevê a contratação de assessoria e consultoria 82 

jurídica, contábil e em tecnologia da informação, além de contratação de auditoria 83 

independente e de planejamento estratégico para a FABH-SMT, contratação de 84 

gerenciadora para contratação de serviços técnicos terceirizados, contratação de saúde 85 

ocupacional e de segurança do trabalho para a diretoria da FABH-SMT; f) dada a 86 

transferência de R$30.000,00 para os Comitês PCJ, conforme deliberação aprovada em 87 

item anterior, a disponibilidade para investimento na bacia do rio Sorocaba e Médio 88 

Tietê para o ano de 2022 é de R$12.381.000,00. Não havendo dúvidas dos membros 89 

presentes, o Sr. Laerte Soncin Júnior colocou o tema em votação e a Deliberação CBH-90 

SMT nº 446 de 16 de março de 2022 foi aprovada por unanimidade. 2.4) Apreciação de 91 

minuta de deliberação que aprova o Plano de Trabalho do Comitê da Bacia 92 

Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê para o ano de 2022. O Sr. Jodhi 93 

Jefferson Allonso, Secretário executivo - adjunto do CBH-SMT fez a leitura da minuta 94 

de deliberação, explanando: a) as atividades a serem desenvolvidas no ano de 2022 pelo 95 

CBH-SMT e a quantidade de reuniões previstas para Câmaras Técnicas, Grupos de 96 

Trabalho e reuniões Plenárias, as atividades visando comunicação e capacitação do 97 

CBH-SMT em 2022, as atividades de implementação de instrumentos de gestão por 98 

meio da elaboração do Relatório de Situação 2022/ Ano Base 2021 e discussões acerca 99 

a atualização do valor da cobrança pelo uso da água, além do cronograma de 100 

implementação de todas atividades anteriormente citadas. O Sr. André Cordeiro 101 

(UFSCar) parabenizou a Secretaria Executiva do CBH-SMT pelo trabalho. Não 102 

havendo manifestação de dúvidas, o Sr. Laerte Soncin Júnior colocou a minuta de 103 

deliberação que aprova o Plano de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 104 

Sorocaba e Médio Tietê para o ano de 2022 em votação, e a mesma foi aprovada por 105 

unanimidade. 2.5) Apreciação de minuta de deliberação que aprova o Plano de 106 

Trabalho do Grupo Itupararanga, constituído no âmbito da SIMA, para 107 

acompanhar os assuntos relativos à APA de Itupararanga. A Sra. Viviane 108 

Rodrigues de Oliveira, representante da SOS Itupararanga contextualizou a instauração 109 

do Grupo de Trabalho Itupararanga em junho de 2019 no âmbito da Secretaria de 110 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) além do levantamento das demandas dos 111 

municípios dentro Área de Proteção Ambiental (APA) de Itupararanga, que gerou um 112 

relatório de atividades, apresentado ao Secretário Marcos Penido em fevereiro de 2021. 113 

Com base nessas informações, foi solicitado pela Secretaria de Estado um Plano de 114 

Ação do CBH-SMT, elaborado com base em três eixos principais: gestão da qualidade, 115 

da quantidade de água e a gestão da APA de Itupararanga. Dessa forma, a Sra. Viviane 116 

(SOS Itupararanga) propôs a aprovação do Plano de Ação assim como o orçamento 117 

previsto e respectivo cronograma. O Sr. André Cordeiro Alves dos Santos, Vice-118 

Presidente do CBH-SMT, manifestou seu apoio ao Plano de Trabalho, dada a 119 
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importância dessa discussão, agravada pelos cenários de crises hídricas e mudanças 120 

climáticas. O Sr. Jodhi Allonso, Secretário executivo -adjunto do CBH-SMT, enfatizou 121 

a importância dos trabalhos previstos no Plano de Trabalho, principalmente em relação 122 

ao tratamento de esgoto, e em questão a quantidade solicitou apoio da SIMA para o 123 

licenciamento do reservatório, visando estabelecer uma regra operativa voltada aos usos 124 

múltiplos do reservatório, considerando as mudanças de demandas verificadas nos 125 

últimos anos. O Sr. Laerte Sonsin Júnior, presidente do CBH-SMT, sugeriu que durante 126 

a aplicação do Plano de Ação seja realizada uma nova visita aos prefeitos, a fim de 127 

promover maior participação e envolvimento das prefeituras da bacia hidrográfica. A 128 

Sra. Viviane concordou com a proposta e agradeceu a todos que contribuíram para a 129 

elaboração do Plano de Trabalho. Não havendo manifestação de dúvidas, o Sr. Laerte 130 

Soncin Júnior colocou a minuta de deliberação que aprova o Plano de Trabalho do 131 

Grupo Itupararanga em votação, e a mesma foi aprovada por unanimidade. 2.6) 132 

Apreciação de minuta de deliberação que atualiza a Deliberação CBH-SMT n° 133 

425, de 20/04/21, referente à diretoria do CBH-SMT. O Sr. Jodhi Jefferson Allonso, 134 

Secretário - executivo adjunto do CBH-SMT informou que: a) a minuta de Deliberação 135 

CBH-SMT nº 449 atualiza a Deliberação CBH-SMT n° 425, de 20/04/21 em relação ao 136 

cargo de Secretário Executivo do CBH-SMT; b) em razão do falecimento do Sr.  Marco 137 

Antonio Garcia de Almeida, o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) 138 

encaminhou para a Secretaria Executiva do CBH-SMT, um novo ofício solicitando a  139 

substituição do membro. O Sr. Felipe Gobet de Aguiar, Diretor da Bacia do Médio Tietê 140 

do DAEE, lamentou o falecimento de Marco Antonio Garcia comentando o seu 141 

empenho como Secretário - executivo do CBH-SMT e em seguida apresentou a Sra. 142 

Caroline Bacchin, representante da SIMA, como indicada para o cargo de Secretária- 143 

executiva do CBH-SMT, e desejou boa sorte. A Sra. Caroline Bacchin agradeceu as 144 

palavras e se mostrou à disposição para contribuir com o Comitê da Bacia Hidrográfica 145 

do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Em seguida o Sr. Jodhi se mostrou disposto como 146 

Secretário executivo - adjunto do CBH-SMT. A Sra. Natália Zanetti, Diretora Técnica 147 

da FABH-SMT, manifestou seu pesar pela perda de Marco Antonio Garcia e desejou 148 

boas-vindas à Sra. Caroline Bacchin. O Sr. André Cordeiro Alves dos Santos, Vice-149 

Presidente do CBH-SMT, a Sra. Eleusa Maria da Silva, representante da OAB 150 

Votorantim, se mostraram à disposição e desejaram boas-vindas à Sra. Caroline 151 

Bacchin. O conteúdo da minuta de deliberação  foi colocado em votação pelo Sr. Laerte 152 

Soncin Júnior, e a mesma foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 2.7. 153 

Apresentação da proposta de macrozoneamento do Plano de Desenvolvimento 154 

Urbano Integrado – PDUI, da Região Metropolitana de Sorocaba. A Sra. Sandra 155 

Yukari Shirata Lanças, representante da Agência Metropolitana de Sorocaba (AGEM) e 156 

da Secretaria de Desenvolvimento Regional, agradeceu e cumprimentou todos e 157 

compartilhou uma apresentação sobre o caderno de insumos para estimular o debate a 158 

ser realizado nas audiências públicas previstas para o Plano de Desenvolvimento 159 

Urbano Integrado (PDUI) da Região Metropolitana de Sorocaba. A Sra. Sandra 160 
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informou que: a) as audiências públicas para as discussões do PDUI foram agendadas 161 

para os dias 21 a 23 de março de 2022; b) explanou sobre a exigência legal do PDUI 162 

pelo Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015) e os seus conteúdos mínimos e as 163 

propostas para as áreas de interesse metropolitano. Em seguida a Sra. Sandra apresentou 164 

o mapa preliminar de macrozoneamento do PDUI e mostrou as cinco macrozonas  do 165 

PDUI: Preservação Ambiental, Uso Sustentável, Recuperação Ambiental, Interesse 166 

Rural, Interesse de Uso Urbano e Área de Alta Vulnerabilidade ao Aquífero, além de 167 

dois corredores ecológicos. Também explanou as diretrizes de cada macrozona prevista, 168 

as estratégias para ação metropolitana na Região Metropolitana de Sorocaba como o 169 

enfrentamento da segurança hídrica, a precariedade e informalidade habitacional e a 170 

destinação de resíduos sólidos; as áreas de interesse metropolitano como a área de 171 

formação do rio Sorocaba; e as funções públicas de interesse comum. O Sr. André 172 

Cordeiro Alves dos Santos, Vice-Presidente do CBH-SMT, parabenizou a Sra. Sandra 173 

pelo trabalho e questionou a falta de informações de alguns municípios no mapa de 174 

macrozoneamento.  A Sra. Sandra apontou que os municípios sem dados são aqueles em 175 

que não forneceram informações, e que com as audiências a serem realizadas, será 176 

retificada a necessidade de envio das mesmas e enfatizou o caráter preliminar do mapa a 177 

fim de fomentar debates. A Sra. Ildeia Maria de Souza, representante do PLENU, 178 

parabenizou a Sra. Sandra e lamentou as limitações de participação devido à pandemia 179 

da COVID-19 e enfatizou a relevância em considerar as represas de rejeitos de minério 180 

nos cadernos apresentados. A Sra. Sandra citou que foram seguidas determinadas 181 

diretrizes, mas recomendou que a sugestão fosse realizada durante as audiências. A Sra. 182 

Viviane Rodrigues, representante da SOS Itupararanga, externou sua preocupação 183 

quanto à divulgação das audiências públicas e questionou a data de disponibilização do 184 

documento. A Sra. Sandra informou que a AGEM está realizando a divulgação e 185 

solicitou ajuda dos presentes na disseminação das datas da audiência, e comentou a 186 

previsão de aprovação da documentação até o final do ano. O Sr. Waldinir Gomes, 187 

representante da Fundação Florestal, manifestou seus sentimentos em relação ao 188 

falecimento do Sr. Marco Antonio Garcia e parabenizou a apresentação da Sra. Lanças. 189 

O Sr. Waldinir também externou a sua preocupação quanto à baixa adesão de prefeitos 190 

tanto na presença em reuniões plenárias do CBH-SMT quanto nos demais, salientando a 191 

mesma apreensão que a Sra. Viviane e salientou a importância de considerar as várzeas 192 

dos rios formadores independentemente de sua localização, devido às fortes pressões de 193 

ocupação do solo por obras. A Sra. Sandra (AGEM) enfatizou a solicitação de auxílio 194 

na divulgação e sugeriu que fosse comentando nas audiências a relevância das várzeas. 195 

O Sr. Laerte Soncin Júnior parabenizou a Sra. Sandra pela apresentação e propôs que, 196 

para um maior alcance e participação nas audiências, seja realizado contato com o Sr. 197 

Márcio Tomazella, diretor da AGEM, já que o mesmo possui contato próximo com os 198 

prefeitos da bacia. 3. Informes. A Sra. Natália Zanetti, Diretora Técnica da FABH-199 

SMT, informou: a) o status atual da seleção de empreendimento FEHIDRO para o ano 200 

de 2022, que conforme a Deliberação CBH-SMT n° 437/2021 encontra-se em fase de 201 
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envio de complementações e alertou os proponentes para que estejam atentos aos 202 

prazos; b) que a Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi) do Estado de São Paulo 203 

divulgou o resultado da avaliação do Relatório de Situação 2021/ Ano Base de 2020 do 204 

CBH-SMT, que recebeu nota 9,13; c) que o IV Workshop FABH-SMT de projetos 205 

executados na Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê será realizado na 206 

semana de comemoração ao Dia da Água, e transmitido ao vivo pelo YouTube no dia 207 

23 de março de 2022, convidando todos a participarem. O Sr. Jodhi Jefferson Allonso, 208 

Secretário Executivo do CBH-SMT e representante do DAEE, comunicou que no dia 15 209 

de março de 2022 ocorreu a Reunião Regional do Zoneamento Ecológico Econômico 210 

(ZEE) direcionado ao CBH-SMT e ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do 211 

Paranapanema e disponibilizou o link de acesso aos documento gerados pelo chat da 212 

reunião. Também informou o andamento do projeto “Serviços Especializados Para 213 

Apoio às Atividades de Gestão e de Fiscalização dos Usos e Interferências em Recursos 214 

Hídricos na Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê”, parceria do CBH-SMT, FABH-215 

SMT e DAEE, cujo número de propriedades fiscalizadas até o final do mês de fevereiro 216 

foi de 439 em 17 municípios da bacia hidrográfica do SMT. Informou que foram 217 

realizadas 188 inspeções no período, 233 advertências e 18 multas aplicadas. O Sr. 218 

André Cordeiro Alves dos Santos, Vice-Presidente do CBH-SMT, apresentou como 219 

informe do segmento da Sociedade Civil, uma solicitação para que o CBH-SMT 220 

oficialize a Câmara dos Deputados um pedido de prorrogação na votação do PL 221 

4546/21, até que seja possível uma discussão interna dentro dos órgãos integrantes do 222 

Sistema Nacional de Recursos Hídricos. O Sr. Laerte Soncin Júnior solicitou que o Sr. 223 

André Cordeiro apresente a discussão na CT-PLAGRHI. A Sra. Viviane Rodrigues de 224 

Oliveira, representante da SOS Itupararanga, informou que a Reunião Conjunta da 225 

Câmara Técnica de Proteção das Águas e os Conselhos Gestores das APAS de 226 

Itupararanga e Alto Tietê acontecerá no dia 30 de março às 14 horas. Viviane também 227 

informou sobre a existência de recursos oriundos da compensação ambiental da obra do 228 

Sistema Produtor São Lourenço para viabilizar estudos das várzeas de rio que formam a 229 

represa de Itupararanga, mas que os fundos ainda não foram liberados para acesso. Ao 230 

final da reunião, o Sr. Jodhi Allonso (DAEE) informou que a secretaria executiva do 231 

CBH-SMT havia acabado de receber da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), 232 

um e-mail com a reestruturação da planilha do Plano de Aplicação da Cobrança, 233 

aprovado no item 3 desta reunião. Dessa forma, o Sr. Jodhi Allonso solicitou licença 234 

dos membros para inclusão de uma linha no referido Plano de Aplicação, denominado 235 

item 5.3, de forma que os recursos a serem transferidos e recebidos de outros Comitês 236 

de Bacias Hidrográficas possam ser justificados, ressaltando que não há mudança nos 237 

valores disponíveis informados anteriormente. Os membros presentes concordaram com 238 

a inserção do item. Por fim o Sr. Laerte Soncin Júnior informou que brevemente será 239 

necessária a composição da Câmara Técnica do Rio Tietê. 4. Encerramento. Nada 240 

mais havendo a tratar, o Sr. Laerte Soncin Júnior agradeceu a participação de todos e 241 

deu por encerrada a 64ª Reunião Ordinária do Plenário do CBH-SMT. 242 
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 243 

Relação dos membros presentes na reunião plenária. 244 

Entidade Segmento Representante 
Titular/ 
suplente 

Associação Brasileira de Investidores 
em Autoprodução de Energia 
(ABIAPE) 

Sociedade 
Civil 

Flavio Guilherme dos Santos Titular 

Associação Cultural de Renovação 
Tecnológica Sorocabana (ACRTS) 

Sociedade 
Civil 

Márcia Cristina Amaral Serra Titular 

Associação Escola e Cultura em 
Foco 

Sociedade 
Civil 

Marcelo Pereira do Nascimento Titular 

Associação Profissional da Indústria 
da Fabricação de Álcool, Açúcar, 
Similares e Conexos (UDOP) 

Sociedade 
Civil 

Willian Milani Zambianco Titular 

Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (CIESP) - Diretoria 
Regional de Botucatu  

Sociedade 
Civil 

Leandro Amaral Titular 

Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (CIESP) - Diretoria 
Regional de Sorocaba 

Sociedade 
Civil 

Eva Alexandra Corrêa Paulino Titular 

Centro de Indústrias do Estado de 
São Paulo (CIESP) - Sede 

Sociedade 
Civil 

Fernando Tadeu da Silva dos 
Santos 

Titular 

Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo (CETESB) 

Estado Rosângela Aparecida César Titular 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulos (SABESP) 

Estado Júlio César Jacometto Titular 

Consórcio de Estudos, Recuperação 
e Desenvolvimento da Bacia dos 
Rios Sorocaba e Médio TietÊ 
(CERISO) 

Sociedade 
Civil 

Maria Otília Garcia Tomazela Titular 

Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE) 

Estado Jodhi Jefferson Allonso Titular 

Faculdade de Tecnoligia (FATEC) 
de Tatuí 

Sociedade 
Civil 

Mauro Tomazela Suplente 

Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP) 

Sociedade 
Civil 

Jorge Luiz da Silva Rocco Titular 

Fundação Florestal Estado Waldinir Gomes Moreira Titular 
Instituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB) Sorocaba 

Sociedade 
Civil 

Denise Martins Correa Suplente 

Insituto Plena Cidadania (PLENU) 
Sociedade 
Civil 

Ildeia Maria de Souza Titular 

Instituo de Estudos Vale do Tietê 
(INEVAT) 

Sociedade 
Civil 

Francisco Antônio Moschini Titular 

Instituto de Projetos de Pesquisas 
Sócio Ambientais (IPESA) 

Sociedade 
Civil 

Alexandre Rodrigues Titular 

Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) 188ª secção - Votorantim 

Sociedade 
Civil 

Eleusa Maria da Silva Titular 

Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (SOS Itupararanga) 

Sociedade 
Civil 

Viviane Rodrigues de Oliveira Titular 

Prefeitura Municipal de Boituva Município Edson Marcusso Titular 
Prefeitura Municipal de Cerquilho Município Aldomir José Sanson Titular 
Prefeitura Municipal de Jumirim Município Daniel Vieira Titular 
Prefeitura Municipal de Votorantim Município Fabíola Alves da Silva Pedrico Titular 
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Prefeitura Municipal Salto Município Laerte Sonsin Júnior Titular 
Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento 

Estado José Gustavo Quaquiato Pereira Titular 

Secretaria da Fazenda e 
Planejamento 

Estado Amanda Milani Lopes Titular 

Secretaria da Fazenda e 
Planejamento 

Estado 
Otavio Augusto dos Santos 
Diniz 

Suplente 

Secretaria de Desenvolvimento 
Regional 

Estado Ademir Cleto de Oliveira Titular 

Secretaria de Educação Estado 
Viviani Aparecida da Silva 
Rodrigues 

Suplente 

Secretaria de Esportes Estado Solange Guerra Bueno Titular 
Secretaria de Infraestrurura e Meio 
Ambiente (SIMA) - Infraestrutura 

Estado Caroline Túbero Bacchin Suplente 

Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambeinte (SIMA) - Meio Ambiente 

Estado Laura Stela Naliato Perez Titular 

Universidade de Sorocaba (UNISO) 
Sociedade 
Civil 

Nobel Freitas Penteado Suplente 

Universidade Estadual Paulista "Júlio 
de Mesquita Filho" (UNESP) - 
Campus Botucatu 

Sociedade 
Civil 

Silvio Carlos Santos Nagy Suplente 

Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) - Campus Sorocaba  

Sociedade 
Civil 

André Cordeiro Alves dos 
Santos 

Titular 
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Laerte Sonsin Júnior 

Presidente do CBH-SMT 

Caroline Túbero Bacchin 

Secretária Executiva do CBH-SMT 

 

 

 

 

André Cordeiro Alves dos Santos 

Vice Presidente do CBH-SMT 

 

 

 

 

Jodhi Jefferson Allonso 

Secretário Executivo Adjunto do CBH-SMT 
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