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Presidente do Comitê em exercício Wendell Rodrigues 18 

Wanderley (Icatu)-Bom dia todos mais uma vez 19 

reunidos para nossa reunião do comitê. Agradeço as 20 

presenças todos mais uma vez prestigiando a reunião, 21 

cumprimentando todos na mesa. 22 

Prefeito de Botucatu Mário Eduardo Pardini Affonseca-Bom dia 23 

todos e a todas é uma grande satisfação fazermos a 24 

reunião em Botucatu e no nosso Parque tecnológico, 25 

cumprimentando todos na mesa, prefeitos e seus 26 

representantes, secretários. O comitê de bacia sempre 27 

tem debates fundamentais, especialmente na 28 

preservação e do uso adequado da água e Botucatu se 29 

preocupar muito com a água, conseguimos durante 30 

anos boas colocações no selo município verde e azul 31 

pelo nosso bom trabalho feito especialmente pelos 32 

meus antecessores e equipes que já passaram, a 33 

Sabesp como operadora. Tivemos oportunidade de 34 

tratar o lodo da ETE, em 2012 quando tive 35 

oportunidade de voltar porque sou funcionário da 36 

Sabesp, e voltei com algumas missões para cumprir, 37 

uma delas resolver a questão importante do lodo, era o 38 

passivo enorme e o custo de transportar 14 39 

toneladas/dia era altíssimo em Paulínia o que 40 

impressiona também as tarifas de serviço público, 41 

montamos uma grande equipe inclusive em conjunto 42 
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com a UNESP para a solução e incrementamos uma 43 

estação de compostagem aproveitando 100% do lodo  44 

gerando composto forte em fósforo e nitrogênio, ainda 45 

não temos a LO da Cetesb, que tem que avançar 46 

nessas descrições e estamos utilizando os compostos 47 

nas florestas da FCA como experimento, bastante rico 48 

em nutrientes com resultados bastante interessantes. 49 

Também lamentamos a que o PSA-Pagamento de 50 

serviço ambientais, ainda não regulamentado mas a 51 

Sabesp tem recolhido 1% de seu faturamento e agora 52 

temos a missão de regulamentar e que também 53 

estamos regulamentando uma barragem no rio Pardo 54 

porque em 2014 não só Botucatu como municípios 55 

como Piedade, Itu, Torre de Pedra, tivemos a crise 56 

hídrica tendo de garantir o abastecimento, essa 57 

barragem de acumulação um reservatório de água 58 

bruta está no projeto executivo, já conseguimos 59 

outorga e estamos finalizando o licenciamento 60 

ambiental e as desapropriações, tivemos até de buscar 61 

água em outros mananciais em uma captação 62 

emergencial com o Pinheinhos próximo dado Duratex, 63 

e no final quando o rio Pardo já estava limitado o 64 

Pinheinhos também tivemos de reenquadrar o rio 65 

Lavapés inclusive entidades e ONGs tiveram 66 

participação fundamental, as empresas de 67 
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saneamento, técnicos e universidades e o comitê 68 

também, os estudiosos, demonstrando que o rio tinha 69 

qualidade de água adequada, até 2, fizemos um 70 

processo muito rápido viabilizando nova captação.  71 

Com essas e outras experiências ratificamos a 72 

importância do comitê de bacia que realmente é um 73 

ponto de apoio e das instituições técnicas. Desejo boa 74 

reunião a todos, vou pedir licença que depois tenho 75 

que me retirar por comparecer a uma reunião 76 

importante no meu Gabinete, mas fiz questão de ligar 77 

para os prefeitos. Obrigado. 78 

Carlos Alberto Costa-Diretor-executivo do Parque tecnológico 79 

Botucatu-Bom dia todos, cumprimentando a mesa, 80 

prefeitos, diretores e todo o pessoal técnico e dizer que 81 

o Parque tecnológico está muito de lisonjeado de 82 

receber pela segunda vez a reunião em do comitê de 83 

bacia e continua sempre aberto para qualquer atividade 84 

do comitê. Conte conosco. 85 

Prefeita Maria José P. de Camargo-Prefeita de Tatuí e 86 

presidente da Fundação agência Sorocaba Médio 87 

Tietê-Cumprimentando todos prefeitos e nossa mesa 88 

de trabalhos, todos representantes dos municípios 89 

desejando a todos bons trabalhos, que hoje sejam dia 90 
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de muitas discussões trazendo benefícios para nossos 91 

municípios. 92 

Sétimo Humberto Marangon, Secretário-executivo CBHSMT- 93 

CETESB-Bom dia a todos. temos quórum com 30 94 

representantes,11 prefeituras, 09 estado,10 sociedade 95 

civil.  96 

Presidente-Leitura da ordem do dia distribuída 97 

antecipadamente pela pauta a todos os membros do 98 

comitê. 1) APROVAR A ATA DA 47a Reunião Ordinária 99 

do CBH-SMT, 2) REFERENDAR A DELIBERAÇÃO 100 

QUE ALTEROU A DATA DE PROTOCOLO DO 2° 101 

EDITAL DO FEHIDRO, 3) REFERENDAR A 102 

DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 103 

2016, ANO BASE-2015, 4) REFERENDAR 104 

DELIBERAÇÃO SOBRE O PLANO DE AÇÃO ANEXO 105 

DO RELATÓRIO DE SITUAÇÃO 2017, ANO BASE 106 

2016, 5) DELIBERAR SOBRE A INDICAÇÃO DOS 107 

PLEITOS FEHIDRO 2017 - 2° EDITAL, 6) DELIBERAR 108 

SOBRE A PROPOSTA DE METODOLOGIA DE 109 

PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS e 7) 110 

INFORMES. 111 

Secretário-A ata foi entregue com antecedência. 112 
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Eleusa Maria da Silva (Ordem dos Advogados do Brasil–OAB)- 113 

Secretário, peça a dispensa da leitura da ata que foi 114 

entregue anteriormente. 115 

Secretário-Em votação, tudo bem? Tudo bem. Apenas uma 116 

correção que recebemos um ofício da SOS 117 

Itupararanga. Vou ler: A SOS Itupararanga 118 

representada no CBHSMT por nossa Diretora 119 

executiva Viviane Rodrigues de Oliveira vem informar 120 

que na 47a. reunião ordinária de CBHSMT realizado 121 

em Itu a Instituição não indicou nenhum representante 122 

para votação relativa à participação dos  CBHSMT no 123 

Fórum mundial das águas assunto tratado nas linhas 124 

801 a 804 da minuta da ata e na linha 825 da minuta 125 

está registrado Almir por Viviane apesar de indicado as 126 

instituições representadas por Almir e Viviane as 127 

pessoas indicadas a SOS Itupararanga reforça não ter 128 

transferido autorização para nenhum representante 129 

votar em nome da instituição e reforçando que é 130 

favorável à participação dos CBHSMT no Fórum 131 

mundial das águas.  132 

Aplausos 133 

Aproveitando para informar que por problemas 134 

pessoais não poderei participar dessa reunião. 135 
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Presidente-Coloco em votação. Quem concorda, com essas 136 

alterações, sim. Abstenções. Aprovada a ata. 137 

Por falar nisso peço a apresentação para o chamado 138 

Espaço São Paulo, do sistema paulista no Fórum 139 

mundial das águas, submeter aos senhores se 140 

podemos incluir na pauta esse assunto. Favoráveis. 141 

Contra. Abstenções. Então aprovado vamos votar o 142 

assunto. 143 

Professor Anderson-Coordenador da Câmara técnica de 144 

educação ambiental e eventos-CTEAE-FATEC Tatuí- 145 

Bom dia a todos. Falando em nome da CT na última 146 

reunião nos apresentaram o resultado da plenária 147 

anterior da não participação do nosso comitê no 148 

Fórum, dentro das condições foram colocadas ali, e 149 

também foi apresentado na reunião o fato de sermos o 150 

único comitê que não vai participar do Espaço São 151 

Paulo e após a discussão na CT foi votado por 152 

unanimidade para reconsiderar o assunto levando em 153 

conta a importância da nossa participação no evento, 154 

pela sua grandeza, por acontecer no Brasil pela 155 

primeira vez e não termos o espaço segurando nossa 156 

representatividade e colocamos para a plenária que é 157 

soberana a discussão desse assunto para 158 
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submetermos também as possibilidades de apresentar 159 

nossos trabalhos nesse evento mundial. 160 

Secretário-Queria dizer que esse evento é extremamente 161 

importante e será realizado em Brasília com o Fórum 162 

mundial das águas sendo a primeira vez que vem para 163 

a América do Sul e para o Brasil, e o estado de São 164 

Paulo tem um sistema da gestão dos recursos hídricos 165 

tripartite com a sociedade civil, estado e municípios, 166 

então não é programa de governo e sim um programa 167 

de Estado e nós somos o único comitê a ficar fora 168 

todos vão participar isso causou mal-estar. Acho que 169 

temos que rever esse tema. Mais alguém que queira se 170 

posicionar? 171 

Darci S. Prefeito de Jumirim-Bom dia a todos. Só também 172 

representante titular do Fórum paulista dos municípios 173 

e participamos recentemente inclusive o Wendel, a 174 

Rosângela além de outros representantes do comitê 175 

estavam lá, onde foi falado muito desse Fórum mundial 176 

das águas, todos representantes de comitês estavam e 177 

todos vão participar, e eu cheguei à conclusão, 178 

também o Wendel, e a equipe que nosso comitê 179 

deveria participar. O Fórum mundial é realizado a cada 180 

3 anos e escolheram o Brasil em março de 2018 em 181 

Brasília, tendo um espaço São Paulo e acho muito 182 
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importante a nossa adesão. Infelizmente na reunião 183 

anterior houve posicionamento de alguns que dão 184 

entenderam bem a votação feita pelo James, e acho 185 

que foi uma falha talvez involuntária, está na nossa 186 

mão fazermos a ratificação com a participação de 187 

todos para acompanharmos a aprovação dessa 188 

sugestão. Obrigado. 189 

Roberto Polca-Fiesp-Bom dia a todos. Gostaria de saber essa 190 

tabela de valores aqui qual foi o critério de rateio, como 191 

chegaram a esses valores. 192 

Prefeito de Ibiúna João Benedicto de Mello Neto-Bom dia 193 

queria cumprimentar através do Wendel todos 194 

representantes na mesa. Venho apenas para reforçar a 195 

importância da nossa participação no Fórum e por isso 196 

meu deslocamento para cá para realmente manifestar 197 

esse nosso interesse e Ibiúna como sendo, digamos 198 

assim, importante nessa questão das águas é 199 

fundamental que todos estejamos lá. Obrigado. 200 

Carlos- Secretário de meio ambiente de Botucatu-O Comitê de 201 

bacia tem preocupação com em ambiente e sabemos 202 

que só vamos mudar esse meio ambiente com 203 

educação, depois educação e mais educação, é 204 

fundamental o comitê ter representação lá. 205 
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Secretário-Na resposta para o Polga, esse dinheiro na 206 

realidade é de custeio que é repassado para a 207 

Agência, e é proporcional à arrecadação. 208 

Polga- agora, como determinara esse valor? 209 

Rosângela César, Secretária Executiva-Adjunta- CETESB-Bom 210 

dia. Como é seu conhecimento o PCJ vai participar 211 

como grande parte, e a proporcional à arrecadação 212 

como o Sétimo falou, no primeiro momento queriam 213 

que fosse retirado do custeio da cobrança e o SMT e 214 

outros comitês disseram para tirar do custeio da rubrica 215 

da compensação ambiental, os comitês que também 216 

tem cobrança e a compensação ambiental, que 217 

recebem pelos 2, tiveram um valor maior, dessa conta 218 

quem pode dizer melhor além do Rui é o pessoal do 219 

PCJ, vários comitês estiveram presentes no dia e 220 

concordaram a cada um coubesse isso, a equivalência 221 

por que o comitê tem a cobrança, pode ter que o nosso 222 

valor é menor que o Alto Tietê que é menor que o PCJ. 223 

Presidente-O prefeito Pardini tem a mesma dúvida minha, 224 

porque o PCJ tem mais do dobro nosso, e o do Alto 225 

Tietê, por que esses valores? 226 

Secretária-Justamente por causa da arrecadação, teve 227 

proporcionalidade com a arrecadação. 228 
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Prefeito Mário Affonseca, de Botucatu-Acho importante para 229 

nós prefeitos presentes, inclusive na mesma linha do 230 

prefeito João Mello, temos que nos posicionar sobre 231 

esse assunto, desde esclarecido todas as dúvidas, 232 

como disse o Polga esclarecendo sobre os nossos 233 

valores, da arrecadação mas proporcionalmente nosso 234 

valor de contribuição para o Fórum contexto é menor 235 

do que os outros comitês e imagino que seja realmente 236 

proporcional à arrecadação, mas gente, respeitando o 237 

que houve na última reunião, tem que ser trazido às 238 

claras como falou o Sétimo, que o mundo almeja sediar 239 

o Fórum mundial das águas, que é fundamental para o 240 

desenvolvimento dos países, e das cidades, um tema 241 

importante e para qualquer país, e os municípios 242 

encontram o pilar nos comitês para poderem tomarem 243 

suas decisões e se todos eles optaram por estar 244 

presentes acho que é um erro de compreensão, lógico 245 

que temos que tirar todas as dúvidas necessárias e é 246 

fundamental estarmos lá com o que está acontecendo 247 

no Brasil e no mundo trazendo com certeza 248 

consequência no entendimento essa temática central 249 

no mundo e fica aqui também meu posicionamento, 250 

Sétimo, no acompanhamento dos demais colegas. 251 

Presidente-Cometi uma falha imperdoável e queria que o 252 

Prefeito Darci viesse compor a mesa representando o 253 
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Fórum paulista, além do que ele é participante das 254 

reuniões sempre cobrando os colegas parceiros. 255 

Encerrando o tema utilizando as palavras da prefeita e 256 

Presidente da Agência colocando que São Paulo é 257 

referência no país, e em um país que metade não tem 258 

acesso ao saneamento e água, vejo por esse lado 259 

primeiro para mostrar o trabalho que fazemos para o 260 

Brasil e para o mundo, e também essa expectativa, 261 

como deixar fazer aqui? E que sirva para fazer 262 

proposta, que não sejam aqueles Fóruns nos reunindo 263 

5,6 dias e não acaba em nada, então precisamos 264 

cobrar mais saneamento básico para a população, e 265 

aqui estamos todos trabalhando junto, 25 anos de briga 266 

até mesmo antes da lei 7663 , hoje está tudo diferente, 267 

mas tem muita coisa para fazer, muita coisa errada, 268 

mas esperamos que seja o arranque para essa nova 269 

etapa e também resta a pergunta de como isso vai 270 

funcionar e qual nossa participação desse Fórum, 271 

porque sabemos que é muito caro participar, do Fórum 272 

talvez falem em euros, e pelo que foi informado em 273 

São Paulo nesse estande temos acesso livre, para 274 

poder participar, terá nossos lugares, nosso comitê 275 

com nossa participação e envolvimento, e do lado de 276 

fora sabemos que temos outros estandes e um do 277 

Piracicaba junto com a SOS Mata Atlântica em 278 
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conjunto com nossa ONG, então vamos continuar na 279 

tese de como isso vai funcionar, como será nossa 280 

participação inclusive no congresso que fomos em Rio 281 

Preto a sociedade civil para educação ambiental teve 282 

essa pergunta, alguém da sociedade civil, pelo país 283 

todo, como vai funcionar, se está previsto, e serei que 284 

em São Paulo serão distribuídas algumas credenciais, 285 

como será o critério, essas coisas continuamos na 286 

dúvida e precisam ser esclarecidas, temos que ir atrás 287 

disso não devemos ficar esperando. Pelo trabalho, São 288 

Paulo deve demonstrar seu trabalho e também 289 

esperando que esse trabalho seja melhorado. Mais 290 

alguém? Coloco em votação a participação da proposta 291 

que São Paulo participe no Fórum, o comitê de bacia 292 

SMT participe do Espaço São Paulo no Fórum mundial 293 

da água. Quem concorda que o CBHSMT participe no 294 

fórum permaneça como está. Quem vota contra. 295 

Abstenção, uma do Professor André. 296 

Professor André Cordeiro Alves dos Santos-Coordenador da 297 

CTPLAGRHI – UFSCAR-Sorocaba - Bom dia a todos. 298 

Queria deixar gravado meu voto para constar na ata 299 

que não sou contra a participação do comitê no 300 

conosco fórum mundial da água, acho que precisa 301 

comparecer, só acho que o processo feito para fazer o 302 

estande está completamente errado porque o comitê 303 
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não é banco e não tem que vir aqui só para pedir 304 

dinheiro, teria que ter sido construído junto, minha 305 

abstenção é por causa desse processo de elaboração 306 

na participação está completamente equivocado. 307 

Obrigado. 308 

Secretário-Gostaria de agradecer nossa colega que trabalhou 309 

muito com isso. 310 

Presidente-Aprovada nossa participação e será encaminhada 311 

para SSRH do Estado de São Paulo na nossa 312 

participação no Espaço São Paulo. 313 

Infelizmente, pelo que temos que dizer, a ausência das 314 

pessoas a partir desses últimos dias, mas que vão 315 

continuar conosco. A professora Ruth, bióloga, 316 

lembranças, nos deixou essa semana da ONG de São 317 

Francisco de Assis de Piedade, grande companheira 318 

nosso e também o professor Carlos de Itu. Perdemos 319 

dois grandes lutadores do meio ambiente e fundadores 320 

desse comitê, lutadores pela causa da educação 321 

ambiental em Itu e Piedade, nos deixaram mais ficaram 322 

na nossa lembrança como sempre nos incentivavam, 323 

principalmente na educação ambiental, os dois eram 324 

aposentados, com idade avançada, mostraram fibra e 325 

vontade de trabalhar muito grande maior de muito 326 

jovem. 327 
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Lucélia- Bom dia a todos e a todos. É com muita tristeza que 328 

venho falar do falecimento da tia Ruth, e do professor 329 

Carlos Heitor, ele 15 de outubro e a tia Ruth 24 de 330 

outubro, já tivemos várias perdas quem participa muito 331 

tempo do comitê vai lembrar Maurício, Sandra da Apa 332 

e mais essas que estão se juntando cuidando do que 333 

não podemos cuidar no céu. A tia Ruth tínhamos mais 334 

contato desde sempre era uma pessoa muito alegre, 335 

participativa e não pensava duas vezes em defender a 336 

sociedade civil nessas questões ambientais e nós que 337 

estamos há mais tempo no comitê o pessoal mais 338 

antigo, é uma tristeza e por isso a emoção do Wendel, 339 

essas pessoas vão ficar em nossos corações e 340 

estamos lembrando de maneira geral. 341 

Presidente-Peço uma salva de palmas para os dois, vão ficar 342 

sempre na nossa lembrança. 343 

Salva de palmas. 344 

Vamos falar das datas da segunda chamada do 345 

FEHIDRO 2017 professor André. 346 

Professor André Cordeiro-Coordenador da Câmara técnica de 347 

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos-348 

CTPLAGRHI-Bom dia a todos novamente. Ela é Ad 349 

referendum e foi feito o cronograma de atividades 350 
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alterando os prazos para segunda fase da 351 

disponibilização do FEHIDRO, e como havia curto 352 

espaço de tempo para não fazer uma nova reunião só 353 

para isso. 354 

Vamos para outra? A próxima modifica o plano de ação 355 

da UGRHI 10, aprovamos o relatório de situação na 356 

última reunião junto o plano de ação com as 357 

prioridades do que o comitê vai fazer e os projetos 358 

custeadas pelo FEHIDRO só que o modelo fizemos 359 

não foi aceito pela CRHi porque faltavam informações 360 

e teve de ser refeito, por isso também foi efetuado ad 361 

referendum para mandar uma nova, a letra está 362 

pequena porque é uma tabela grande mas temos todos 363 

projetos aprovados em 2017 e no caso as metas para o 364 

plano de bacia. 365 

Secretário-Todos documentos estão já no site sigrh. 366 

André-Acessem então, com o os projetos e valores usados 367 

para cada PDCs prioritários. 368 

Presidente-Aberta a palavra para comentários. Então vamos 369 

para aprovação, primeiro a que alterou o cronograma 370 

quem é a favor permaneça como está. Que não 371 

concorda. Abstenções. Está aprovada a Deliberação 372 

364. A próxima deliberação número 361. Em 373 
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discussão. Em votação, quem é a favor permaneça 374 

como está. Que não concorda. Abstenções. Está 375 

aprovada a Deliberação 361 também.  376 

André-A próxima ainda não tem número porque ainda não foi 377 

aprovada que apresenta os projetos para segunda 378 

chamada 2017, como sobraram os recursos 379 

principalmente no PDC 1 e 4 abrindo uma segunda 380 

chamada como consta nessa tabela da Deliberação 381 

como anexo.  382 

(Leitura do anexo da deliberação CBHSMT relação dos 383 

empreendimentos indicados ao FEHIDRO 2017, com 384 

os valores). MAPEAMENTO E CRIAÇÃO DE BANCO 385 

DE DADOS ESPACIAIS COMO FERRAMENTA DE 386 

GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DE IBIÚNA 1 387 

1.1 TOMADOR AÇÃO DA CIDADANIA COMITÊ 388 

IBIÚNA/SP,  REVISÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS 389 

DE SANEAMENTO DOS MUNICIPIOS DE ALAMBARI, 390 

ALUMÍNIO, ARAÇOIABA DA SERRA, BOFETE, 391 

BOITUVA, CABREÚVA, CAPELA DO ALTO, 392 

CERQUILHO, CESÁRIO LANGE, IBIÚNA, IPERÓ, ITU, 393 

LARANJAL PAULISTA, MAIRINQUE, PIEDADE, 394 

PORANGABA, PORTO FELIZ, SALTO DE PIRAPORA, 395 

SÃO ROQUE, SARAPUÍ, SOROCABA, TATUÍ, TIETÊ, 396 

VARGEM GRANDE PAULISTA E VOTORANTIM, 397 
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TOMADOR CERISO-CONSÓRCIO DE ESTUDOS, 398 

RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA BACIA 399 

DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ, 400 

CARACTERIZAÇÃO E MONITORAMENTO 401 

QUANTITATIVO E QUALITATIVO DOS RECURSOS 402 

HÍDRICOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA O 403 

ABASTECIMENTO PÚBLICO TOMADOR 404 

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO, 405 

MONITORAMENTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 406 

PERMANENTE DA ZONA DE CONSERVAÇÃO DA 407 

BIODIVERSIDADE DA APA DE ITUPARARANGA 408 

TOMADOR IPESA-INSTITUTO DE PROJETOS E 409 

PESQUISAS SÓCIO AMBIENTAIS, MAPEAMENTO 410 

DAS ÁREAS DE MATAS CILIARES DEGRADADAS E 411 

DIFERENTES USOS DE ÁGUA NA MICRO BACIA 412 

CANGUERA-SUBBACIA ALTO SOROCABA 413 

TOMADOR IPESA-INSTITUTO DE PROJETOS E 414 

PESQUISAS SÓCIO AMBIENTAIS, CENTRO DE 415 

MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL NO 416 

MUNICÍPIO DE IBIÚNA TOMADOR PREFEITURA DE 417 

IBIÚNA, PROJETO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS 418 

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E MATAS 419 

CILIARES (CORPOS DÁGUA)- BOITUVA TOMADOR 420 

PREFEITURA DE BOITUVA, ELABORAÇÃO DE 421 

PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO DE 422 
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NASCENTES DA REGIÃO DA BACIA DO RIO 423 

SOROCABUÇU NO MUNICÍPIO DE IBIÚNA 424 

TOMADOR PREFEITURA DE IBIÚNA, PROJETOS 425 

Este projeto cujo tomador é o CERISO só tem 25 dos 426 

35 municípios da bacia porque se manifestaram, mas 427 

podem ser incluídos outros, acho que devem, e 428 

solicitamos inclusive para o CERISO entrarem contato 429 

com os outros municípios, mas se não estiverem nessa 430 

lista peço que falem para ver se conseguimos fazer 431 

para todos municípios. 432 

Prefeito Darci-O problema é que o CERISO está impondo que 433 

tem que se filiar ao Consórcio para o município 434 

participar e eu não concordo. Acho que com a verba do 435 

FEHIDRO para fazer esse plano fica para todos 436 

municípios. Tem que colocar para o comitê, inclusive 437 

nossa presidência e demais membros essa imposição. 438 

André-Só uma coisa, no comitê nunca isso foi falado. 439 

Emerson José da Mota - Prefeito de Torre de Pedra-Bom dia. 440 

Também tive no ano passado esse mesmo problema 441 

com o CERISO e tínhamos sido contemplados e tinha 442 

que ser pelo CERISO, aí peguei e fiquei quieto. 443 

Secretária-Na verdade é uma questão interna do CERISO, 444 

sugiro, acho que seria conveniente, se o Prefeito 445 
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permitir, marcar com representante do CERISO uma 446 

reunião para resolver esse problema. O CERISO é o 447 

tomador e está impondo isso. Como disse o professor 448 

André é muito importante que todos municípios 449 

participem desse projeto. 450 

Neusa Marcondes-SMA-O CERISO não pode impor condições 451 

e falo isso em nome da Secretaria do meio ambiente 452 

que é quem controla os recursos do FEHIDRO. 453 

Participante-Como membro da CT planejamento muitas vezes 454 

conversei com o Osmar, e trocando watts muitas vezes 455 

com ele que eu tinha interesse de participar, mas tendo 456 

o município que fazer a Lei para participar do 457 

consórcio, mas eu disse várias vezes que tinha 458 

interesse e não tive retorno se podia ou não participar e 459 

realmente gostaria de saber se é condicionante ou não. 460 

Presidente-Não são todos municípios que estão no CERISO, 461 

25 municípios fazem parte e tem que criar uma Lei 462 

municipal na Câmara sim porque daí ele contribui para 463 

uma taxa mensal de manutenção com o CERISO e 10 464 

municípios não tem essa Lei, que não fazem essa 465 

contribuição financeira, também tem municípios que 466 

estão, vamos dizer, atrasados pelo temos então essas 467 

três situações. Primeiro, tem de constar que falou o 468 

Prefeito Darci, agora temos nova Diretoria do CERISO, 469 
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Vanderlei uma pessoa extremamente competente, os 470 

vice-presidentes também, todos, e é muito simples é só 471 

fazer uma reunião, e tenho certeza vai receber a todos. 472 

Também não é obrigado a participar do CERISO, e 473 

FEHIDRO é para todo mundo. 474 

Professor André-Esclarecendo, como o CERISO é tomador 475 

desse tipo de projetos, porque são projetos para várias 476 

prefeituras ela não pode pegar porque não pode utilizar 477 

o recurso em outro município, essa restrição nunca foi 478 

discutida na CT Planejamento, e é uma surpresa para 479 

mim nesse momento porque se houver essa restrição o 480 

CERISO não pode mais ser o tomador esse tipo de 481 

projeto porque a ideia do comitê é para que seja para 482 

todos municípios, inclusive preciso dessa informação 483 

para ver se dá ou não a continuidade do projeto com 484 

CERISO como tomador e quem tem que passar isso 485 

para nós é o próprio CERISO. Tem de constar. 486 

Também temos o projeto CERISO que foi aprovado na 487 

primeira leva dos planos de saneamento, plano de 488 

resíduos sólidos também tem de ser discutida e 489 

precisamos ver como vai ficar essa situação. Peço para 490 

aprovarmos desse jeito, mas só vai para frente se 491 

resolver essa situação, porque tem prazo para entrar 492 

com um projeto. 493 
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Presidente-Como foi falado isso nunca foi pauta de reunião de 494 

Câmara técnica. 495 

Prefeito Darci-Só para completar, recebi até pressão que se eu 496 

não participasse como membro não seria incluído no 497 

projeto por isso estou colocando agora em reunião do 498 

comitê de bacia para vocês tomarem conhecimento. Eu 499 

acho isso uma coisa absurda. 500 

Professor André-Não é essa a intenção quando colocamos o 501 

CERISO como tomador, é só para facilitar a 502 

contratação e não para pressionar nenhuma prefeitura 503 

para fazer parte do CERISO e agora a posição na 504 

verdade tem que ser do CERISO, se essa é a posição 505 

deles não poderá mais ser o tomador desse tipo de 506 

projetos. 507 

Participante (não se identificou no uso da palavra-Algumas 508 

prefeituras, Votorantim aqui do lado, pede para ser 509 

parceiro nesse tipo de projetos, mas quando vai fazer 510 

não dá a contrapartida, é isso que alegam. 511 

André-A falta de contrapartida é porque o projeto é para bacia 512 

toda, mas se for projeto para uma prefeitura mesmo 513 

que seja o tomador tem que dar a contrapartida, então 514 

precisamos discutir isso melhor. Esse projeto se vocês 515 

forem ver realmente está sem contrapartida, inclusive 516 
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vocês têm que aprovar essa falta da contrapartida, 517 

porque é um projeto na teoria que é para todos 518 

municípios, então não tem sentido o CERISO arcar 519 

com a contrapartida o projeto vai beneficiar todos 520 

municípios da bacia.  521 

A soma total está R$ 5.154.249,47 e a Fundação ainda 522 

está fazendo o balancete com a atualização, dos que 523 

foram contemplados na primeira etapa e agora na 524 

segunda, mas tentando me lembrar ainda vai sobrar 525 

uns 2 milhões, uma parte de recursos e provavelmente 526 

vai para o PDC 4-Recuperação de bacia, 527 

reflorestamento, recuperação de APP. Historicamente 528 

sempre temos um déficit no PDC 4 e 30% mais ou 529 

menos da cobrança vai para isso, mas não temos tido 530 

projetos em grande quantidade e também a sociedade 531 

civil precisa fazer projetos nesse PDC, mas na 532 

recuperação da bacia precisa da autorização do 533 

proprietário que acaba dificultando mais. Como tem 534 

acontecido de forma constante. E o PDC 1 são estudos 535 

e projetos, envolvendo o levantamento de dados. 536 

Presidente-Então precisamos protocolar esses projetos em São 537 

Paulo. 538 

André-Esclarecendo, se o CERISO pudesse ser o tomador, e 539 

se não puder podemos trocar o tomador depois, então 540 
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minha sugestão é para o projeto será encaminhado 541 

damos um prazo, só fica essa dúvida, quem será o 542 

tomador, CERISO ou será outro tomador. Esclarecido. 543 

Está. Temos aqui 25, todos os outros 10 vamos incluir 544 

para poder enviar o projeto, depois vamos ver se o 545 

CERISO continua tocando, se não puder vamos entrar 546 

com outro tomador. Só para esse projeto de Revisão 547 

dos planos municipais de saneamento. 548 

Prefeito de São Manuel- Bom dia a todos. No nosso caso a 549 

sede é no Tietê-Jacaré.  550 

André-Em vez de 35, são 34 porque São Manuel não pode, 551 

serão todos 34. Depois pode ser que digam que não 552 

querem, não é obrigado, seria muito interessante 553 

acontecer porque fazemos de uma vez só para toda a 554 

bacia, agora, se algum não quiser, tudo bem, pelo 555 

menos criamos a possibilidade de entrar no projeto.  556 

Presidente-Só uma coisa, conversando com o Américo 557 

coordenador de saneamento, ele está produzindo 558 

esses planos e disse que é só essa vez não terá mais, 559 

então é bom aproveitarmos a bondade. Dia 07 temos 560 

que levar para São Paulo isso não vai mudar. 561 

Secretário-Acho que podemos marcar uma reunião para sentar 562 

com o pessoal do Ceriso e aparar essas arestas. 563 
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Presidente-Lembrando que também tem outro lado, vocês têm 564 

que fortalecer o Consórcio é o Consórcio de 565 

recuperação da bacia do Sorocaba e do Médio Tietê, 566 

vocês sabem da importância, conseguem muita coisa. 567 

Colocando em votação, quem é favorável permaneça 568 

como está.  569 

Prefeito Darci-Quero meu voto aprovando, mas para incluir sim 570 

o restante dos municípios, voto em separado. 571 

André-Só para esclarecer Prefeito, na verdade esse projeto vai 572 

com os outros todos 34 municípios, não vai só com 573 

esses que estão aqui, já vão ser incluídos, vou falar 574 

para na hora de protocolar conferir se já estão lá, 575 

depois vamos ver se o CERISO vai ser o tomador ou 576 

não. 577 

Aprovado então. 578 

Polga- Antes de entrar no próximo item uma questão de ordem 579 

em relação ao item 6 da pauta do assunto PSA, 580 

infelizmente só tive acesso às informações ontem pelo 581 

site, vendo o material em um primeiro momento 582 

gostaria que retornasse para a CT Planejamento, não 583 

passou por lá, sei que foi feito todo o trabalho na trilha 584 

entre a CT, acho que a de Proteção das águas, mas 585 

gostaria de ver mais detalhes, por exemplo na fórmula, 586 
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não sei de onde saiu, dos parâmetros, também não sei, 587 

gostaria de fazer algumas simulações, não tive essa 588 

oportunidade. Também corremos o risco de estar 589 

contrapondo um Decreto estadual 55947 no artigo 63 590 

que a competência é do Estado fazer esse tipo de 591 

proposição, para não correr esse risco pediria que o 592 

assunto fosse debatido melhor na CT Planejamento, e 593 

existem inclusive estudos que foram feitos pelo 594 

professor Jorge Werneck da Embrapa, poderia agregar 595 

valor ao que está sendo feito, e também no CRH na CT 596 

Proteção de águas, o assunto lá está sendo finalizado 597 

e surgirá um Relatório, então acho prematuro 598 

discutirmos aqui. Muito obrigado. 599 

André-Tenho mais dois assuntos antes de fazer 600 

esclarecimento. Bom, esse resultado do PSA está 601 

baseado em um projeto financiado pelo FEHIDRO no 602 

comitê, começou a surgir há muitos anos e 603 

trabalhamos durante todos esses anos. Aconteceu que 604 

no começo do ano decidimos juntar, tínhamos duas 605 

câmaras técnicas proteção das águas e recuperação 606 

florestal, foram unidas, esse tema que estava ligado na 607 

CT Planejamento passou para a CT proteção das 608 

águas, foi finalizado lá então essa discussão, não 609 

passou então pela CT Planejamento porque foi 610 
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entendido que tinha que passar pela CT proteção das 611 

águas. Primeiro temos que fazer a apresentação.  612 

Dois informes importantes. Primeiro sobre o Relatório 613 

de situação que foi aprovado pela Secretaria, na hora 614 

de enviar para a Secretaria houve um problema de 615 

comunicação e foi uma versão incompleta, quando 616 

reparamos mandamos a versão completa finalizada, só 617 

que nesse meio tempo a Secretaria tinha feito 618 

avaliação do Relatório e diminuíram 20% dos nossos 619 

recursos não da cobrança dos royalties, havia a 620 

promessa da Secretaria rever isso depois de ver o 621 

novo Relatório, só que falaram que não vão rever, a 622 

nota foi revista mas não a divisão dos recursos, acho 623 

que também cabe depois o comitê fazer alguma 624 

indicação ao CRH para pedir essa revisão. 625 

Polga-Sobre esse assunto participo no PCJ da Câmara técnica 626 

do plano de bacias e ontem abordamos exatamente 627 

isso, o PCJ participou de uma reunião com o CRH que 628 

aconteceu antes de ontem esse assunto da perda de 629 

percentuais foi com todos comitês de bacia e nosso 630 

questionamento primeira está em relação ao plano de 631 

bacia, como fizeram a análise, não foi esclarecido, em 632 

relação também ao próprio plano de bacia tomamos 633 

uma decisão lá, inclusive vamos fazer uma moção 634 
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encaminhando para todos comitês para tomar ciência, 635 

nosso plano está recebendo investimentos na ordem 636 

de quase 3 milhões então nosso objetivo não é cumprir 637 

prazos e Deliberações, queremos ter um plano que 638 

funcione e trabalhamos com esse objetivo, não adianta 639 

sair correndo para atender uma Deliberação e já 640 

tivemos problema com uma empresa que impetrou 641 

liminar e não é justo perdemos esse recurso sem 642 

justificativa plausível vamos fazer então a moção 643 

encaminhando para ciência de todos comitês, 644 

esperamos também obviamente esse apoio político. 645 

Obrigado. 646 

Presidente-E temos também as Deliberações que mudam, com 647 

prazos, indicações, receitas, divisões, está errado 648 

mesmo e. é bom os comitês se unirem nesse 649 

propósito. 650 

André-Nessa avaliação do plano de bacia uma das coisas que 651 

pretendemos rediscutir é a repactuação dos recursos 652 

da cobrança, onde devem preferencialmente ser 653 

utilizados, hoje utilizamos nos PDC 1,3,4, precisamos 654 

discutir novamente também com o GT Cobrança e 655 

agora nos próximos dias como Coordenador da CT 656 

Planejamento vou convocar o GT Cobrança, já 657 

avisando para os SAEs, Sabesp e a FIESP que são 658 
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grupos natos porque são os usuários, vão participar 659 

preferencialmente mas aberto para todos, e também 660 

haverá o GT Enquadramento, como o Prefeito falou da 661 

importância, tendo pelo menos uma indicação de como 662 

vamos fazer no novo Plano de bacia. Vamos fazer uma 663 

convocação geral e marcar no mesmo dia até, vamos 664 

fazer o convite, tem também a questão do rio Lavapés 665 

como foi pedido o reenquadramento e provavelmente 666 

vai estar dentro da discussão do GT Enquadramento. 667 

Polga-Com quórum qualificado. 668 

André-Isso. Não lembro do termo, mas é quadro quórum 669 

qualificado. No máximo serão chamados para daqui a 670 

15 dias, provavelmente depois do feriado, e já quero 671 

deixar todos avisados porque são coisas muito 672 

importantes. Para quem é novo no comitê o GT 673 

Cobrança é que decide onde serão utilizados recursos 674 

e o do Enquadramento discutir como será o processo 675 

para o enquadramento ou reenquadramento dos rios 676 

da nossa bacia que deve constar do Plano de bacia. 677 

Presidente-Agora vamos debater os critérios do PSA. 678 

Eleusa- Bom dia a todos. Sou Coordenadora da CT Proteção 679 

das águas. Só um esclarecimento que o GT PSA teve 680 

início em 2009 quando teve o primeiro encontro ou 681 
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fórum, não me lembro, isso mesmo, o GT Itupararanga, 682 

que na época trouxemos para Sorocaba um exemplo 683 

que não me recordo exatamente para discutir o PSA e 684 

trouxemos um pessoal que implantou. E como também 685 

o Polga da Fiesp fez a colocação à CT Proteção das 686 

águas no CRH, na qual participei até 3 anos, também 687 

teve essa discussão. Temos também na conosco na 688 

Câmara dos deputados uma PL, que por sinal 689 

consultamos nessa semana, também na ALESP o 690 

encaminhamento de um Projeto de Lei para o PSA, 691 

diretrizes, como temos também na Prefeitura de 692 

Botucatu uma Lei municipal de PSA. No comitê em 693 

março 2017 ficou estabelecido que a CT Recuperação 694 

ambiental e a de Proteção das águas e o GT formado 695 

lá atrás em 2009 deveriam dar a competência para a 696 

Proteção das águas e também considerando as 697 

diretrizes tanto no âmbito estadual como federal que 698 

uma discussão também pertinente a CT Proteção das 699 

águas. Diferentemente do que acontece no comitê PCJ 700 

onde a CT planejamento e gestão de recursos hídricos 701 

tem soberania de todas as demais câmaras, no nosso 702 

comitê ocorre de forma diferenciada, cada CT é 703 

subordinada exclusivamente à plenária e, então uma 704 

discussão não tem porque ser submetida à CT 705 

planejamento, não é verdade André, você que faz parte 706 
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da CT, é um exemplo, o que está discutido na CT 707 

saneamento, e o Wendel é o Coordenador, ele não 708 

está submetido à CT Planejamento. Somente a 709 

plenária é soberana e que toma as decisões. 710 

Polga- Pode ser que eu não tenha sido muito claro assim na 711 

minha colocação. Não estou falando de submissão, é 712 

que o estudo fosse para a CT planejamento para 713 

analisar melhor. 714 

Eleusa- Na análise da CT Proteção das águas fizemos uma 715 

análise muito grande, aberta, quando convidamos 716 

todos, atualmente, temos no site, no sigrh, temos a 717 

agenda e constantemente solicitando a todos os 718 

membros que pelo menos uma vez por semana acesse 719 

o site, e a agenda para verificar todas as CTs porque 720 

todas elas são abertas, públicas, e mesmo que não é 721 

membro do comitê pode participar e tem acesso para 722 

participar, acompanhar e ter voz, então por favor 723 

acessem. Olhe que bacana, todos podem participar. 724 

Esclarecido? Bom, o projeto FEHIDRO teve 725 

detalhamento e estudos, e foi discutido em todas 726 

reuniões do GT PSA, foi feita uma apresentação e 727 

chegamos com todos membros participantes e 728 

queremos colocar que o PSA  é mais um instrumento 729 

de gestão e gostaria de solicitar para o Coordenador do 730 
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GT PSA, professor é medição da UFSCar, começou 731 

em 2009 com a professora, nos fizesse a 732 

apresentação, discussão está onde? Na fórmula, que 733 

ele vai apresentar, e nos parâmetros condicionantes, 734 

gostaria inclusive que deixassem as perguntas para o 735 

encerramento da apresentação e para não fragmentar 736 

o raciocínio. 737 

Presidente-Sempre escolhemos na reunião o próximo 738 

município em que faremos a reunião e que será no dia 739 

20 de dezembro. 740 

Maria José de Camargo-Prefeita de Tatuí - Preciso me retirar, 741 

peço desculpa a vocês. Queria colocar a cidade de 742 

Tatuí à disposição do comitê para a próxima reunião no 743 

dia 20 de dezembro. 744 

Aplausos 745 

Obrigada e estaremos esperando todos vocês então 746 

em uma data especial véspera do Natal para última 747 

reunião do ano. 748 

Professor Emerson-UFSCAR-Bom dia a todos. Temos então 749 

essa oportunidade a mais de conversar com vocês 750 

sobre o tema PSA e que norteia as diretrizes, a 751 

fórmula, como GT tem atuado, ao todo com 35 pessoas 752 

que ao longo das reuniões fomos trabalhando 753 
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efetivamente na construção da proposta e o que nos 754 

apoiou como ferramenta foi o projeto FEHIDRO 755 

analisando tanto o Relatório de situação como o plano 756 

de bacia, escolhendo áreas, para simulações de vários 757 

parâmetros em vários casos que temos na bacia. 758 

Como foi dito hoje o PSA tem ampla discussão, uma 759 

base, com discussões um pouco mais críticas a 760 

respeito, temos essa ciência e justamente a partir disso 761 

fomos buscando algumas fragilidades em outros 762 

modelos e isso foi passado na última reunião da CTPA. 763 

Algo que norteia por exemplo a fórmula é a Resolução 764 

que tem elementos norteando a nossa resolução do 765 

PSA, bem como algumas outras experiências do PSA. 766 

Para terem uma ideia com chegamos à conclusão dos 767 

parâmetros, em um quadro que temos no item 2 na 2ª 768 

página com vegetação, água, conservação do solo, 769 

biodiversidade, declividade e águas subterrâneas, 770 

estão relacionados à estudos que temos no Brasil e no 771 

exterior que embasam a produção de água. Alguns 772 

mais ligados à água, dentro da nossa pesquisa e 773 

dentro da bacia fomos discutindo como ampliar 774 

tornando o PSA além de um instrumento de gestão 775 

como algo que norteia a integração da bacia, e não 776 

isoladamente no sentido da remuneração, não em uma 777 

visão apenas de recebedor de quem vai no caso 778 
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proteger a vegetação, mas algo que funcione dentro de 779 

uma integração. Esse é o foco. Por isso peso e fator é 780 

o que consideramos como importante para a produção 781 

da água e o fator é aquela porcentagem que você tem 782 

nesse conjunto maior de parâmetros, e que vão 783 

influenciar o que tem para o recebedor gerar. 784 

Importante, estamos passando aqui para vocês as 785 

diretrizes que marcarão o valor, e não o valor porque a 786 

proposta do GT é que o valor e, quanto para receber 787 

nesse conjunto orçamentário, possa vir em outros 788 

momentos por outras Deliberações, o quanto vai 789 

receber anualmente é por exemplo em um outro 790 

momento, aqui temos os parâmetros que influenciam 791 

nessa porcentagem, e assim como hoje a estruturação 792 

do valor em si também deve passar por todo esse rito. 793 

Como vocês percebem são vários parâmetros, nós não 794 

temos por exemplo casos de um contexto tão amplo 795 

como esse, mas a flexibilidade dentro desses 796 

parâmetros é com que nos preocupamos, ou seja, não 797 

temos onde encontrar informações sobre fauna, etc. 798 

Percebam, o comitê com as informações que tem vai 799 

trabalhar nesses moldes, se no primeiro momento 800 

preferir trabalhar com a água e a conservação, vai 801 

trabalhar assim, mas sabemos que na divisão da bacia 802 

e hidrográfica temos várias outras variáveis como a 803 
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própria conservação do solo, onde não temos 804 

informações podemos trabalhar com as informações 805 

que temos inicialmente mais finalizada, ou se vou 806 

deixar para um outro momento. Outra questão é em 807 

relação as características da nossa bacia porque temos 808 

em nossos municípios diferenças, alguns que ainda 809 

tem mata atlântica, vários fragmentos, outros 810 

municípios não, mas por exemplo tem boa porção do 811 

município com o aquífero Guarani ou o Tubarão. A 812 

lógica do GT foi trabalhar com esse conjunto mais 813 

amplo, só que envolvendo pesos diferentes mais que 814 

vai tratar de maneira mais democrática as diferenças 815 

dos municípios para que possam participar do comitê 816 

recebendo proporcional ao estipulado participando do 817 

próprio PSA, isso é também para o futuro porque não 818 

sabemos se vai ser um Programa, um Edital. Fizemos 819 

pesquisa no município de Ibiúna, também com os 820 

córregos Gurgel em Piedade, o ribeirão e Bofete e 821 

também na bacia do Alambari, marcando esses quatro 822 

modelos com a dinâmica ambiental, características 823 

geográficas, dentro da bacia do comitê pautando essa 824 

quantidade de parâmetros que temos. 825 

Eleusa-Eu solicitei para não interromper a apresentação, 826 

depois podemos fazer as perguntas. 827 
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Professor Emerson-Sobre a fórmula, optamos por uma simples 828 

como vocês podem encontrar na 2ª página que é 829 

influenciada por aquela Resolução, o valor do PSA, e 830 

outra sigla em referência ao valor anual, que é produto 831 

dessa relação do orçamento do comitê que porventura 832 

tenhamos destinado naquele ano para esse tipo de 833 

atividade e a característica do Edital, vamos dizer que 834 

o comitê tem o recurso X e opta por um Edital, 835 

supondo, beneficiando 30 produtores recebedores, 836 

naquele momento naquele ano a partir de uma 837 

Deliberação específica vai ser lançado esse valor 838 

referência, os recebedores estão submetidos ao 839 

vencimento dentro daquela pontuação, do montante vai 840 

extraindo o valor de referência que é de fato um X 841 

porque vai depender do orçamento que o comitê atribui 842 

no que pode repassar para fazer esse tipo de 843 

pagamento. A somatória dos parâmetros, a tabela que 844 

fomos comentando explicando do por que tendo esses 845 

parâmetros ampliados onde todos os municípios são 846 

atendidos de alguma forma, e a relação da área, que 847 

no caso é para aquele proprietário que venha a assinar 848 

contrato com o comitê com esse Programa específico. 849 

Também temos uma relação de referência e que é uma 850 

das críticas referente ao PSA, é por exemplo, que é 851 

uma premiação, a agora percebam, dentro da 852 
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Deliberação a proposta é que se vai ser algo além 853 

daquilo isso pode ser em um segundo momento, ou 854 

seja não estamos amarrando isso nessa Deliberação, 855 

tivemos a grande preocupação com a flexibilidade 856 

como foi dito e, trabalhando com módulos onde 857 

pudéssemos ter essa integração na bacia. Não 858 

estamos falando da preservação que é outra 859 

perspectiva e em uma outra Deliberação para outro 860 

momento, estamos falando no caso aqui dá 861 

conservação. Acreditamos que abordando essa 862 

quantidade de elementos podemos estabelecer uma 863 

integração de mapeamentos, inclusive a discussão foi 864 

que temos tantos produtos e os do FEHIDRO, que 865 

podem ser integrados, as escalas municipais, com 866 

certa dificuldade, mas temos esse tipo de produção, 867 

então essa quantidade de parâmetros contribui para 868 

que o município cada vez mais tenha a integração 869 

dessas características ambientais. O instrumento de 870 

gestão PSA  por mais que tenha discussão, e sempre 871 

vai estar em discussão porque está em construção e 872 

pode ser melhorada, mas é um instrumento de gestão 873 

que cada vez mais estamos percebendo sua inserção 874 

dentro da política ambiental e já temos experiências 875 

com outros Comitês que estão atuando um também na 876 

sua agricultura, uma vez que o grande papel do comitê 877 
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é abordar as informações e um modelo dentro dos 878 

municípios que o compõe mas nem sempre o modelo 879 

em linhas gerais pode ser mais adequada para aquele 880 

comitê com aqueles municípios que o compõe. 881 

Obrigado. 882 

Eleusa-Polga solicitou a palavra.  883 

Roberto Polga-Obrigado. Não estou discutindo, professor, o 884 

mérito, conheço sua produção, o trabalho do senhor, o 885 

meu receio é de aprovarmos uma Deliberação que 886 

pode contrapor o interesse do Estado e tenho certeza 887 

que outras contribuições como as que citei do 888 

professor Werneck da Embrapa podem enriquecer 889 

ainda mais esse trabalho que está sendo 890 

encaminhado, só estou pedindo um pouco de 891 

prudência para analisarmos com mais cuidado o que 892 

estamos fazendo. Obrigado. 893 

Prefeito João Mello-Ibiúna é um grande produtor de água, e 894 

nosso motor econômico é a agricultura e como vou 895 

chegar para nosso agricultor e dizer para ele preservar 896 

fazer o plantio e tomar conta das nascentes e tal se 897 

grande parte da subsistência deles vai ser afetada, 898 

consideramos realmente então fundamental a 899 

aprovação, e sem dúvida devemos ter cuidado na 900 

Deliberação devendo ser avaliado de forma bastante 901 



Página 39 de 54 

 

 
Av. Américo de Carvalho, 820 - Jardim Europa - Sorocaba/SP - CEP: 18045-000 

Fones: (15) 3031.3110 / (15) 3222.2065 

MINUTA 

cuidadosa, mas manifesto e peço o apoio de todos aqui 902 

para aprovarmos. 903 

Ademir Cleto, Grupo Alerta Tatuí representante da sociedade 904 

civil-Também não estou discutindo quanto ao mérito 905 

como o colega, apenas acho que tem que ter uma 906 

correção na forma da redação do Artigo 1º que ao meu 907 

ver não faz sentido com o todo dessa Deliberação, não 908 

tem uma frase no sentido de deliberar alguma coisa, ou 909 

seja, a emenda Deliberação CBHSMT estabelece 910 

critérios, mas no Artigo 1º não faz referência nenhuma 911 

a isso, então deveria ter sido mais formal. 912 

Secretário de meio ambiente de Botucatu-Muito importante a 913 

preocupação do Prefeito e lembrar que um dos 914 

grandes meios de produção e pela conservação do 915 

solo que muitos agricultores fazem e em alguns lugares 916 

que temos algo como curva de nível, contorno, mesmo 917 

tendo o cerrado, a produção, o estoque de água 918 

filtrante no lençol é menor, então temos que pensar na 919 

conservação do solo para produção de água como 920 

grande preocupação, podemos dizer que a agricultura 921 

pode produzir quase o mesmo tanto de água de uma 922 

floresta. A agricultura e o ambiente têm caminhos 923 

diferentes, mas com o mesmo objetivo a agricultura 924 

não é inimiga do meio ambiente e vice-versa, apenas 925 
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na esfera política na verdade as duas áreas têm que 926 

trabalhar juntas na mesma direção. 927 

Valdenir Gomes Moreira-Gestor da APA Itupararanga- 928 

Fundação Florestal-Uma observação, no Anexo 1 929 

temos a ausência do aquífero Itararé, importante incluir 930 

porque faz parte do comitê nas áreas de recarga. 931 

Eleusa-Mais alguém. 932 

João- Representante do Sindicato Rural de Tietê-Aproveitando 933 

para dizer que o Artigo deve-se referir a um índice, está 934 

falando de um índice e o escopo de informações vai 935 

gerar um número relativo a um índice.  936 

Eleusa- A Deliberação também está dentro dos parâmetros 937 

daquela da cobrança, e então ela é genérica 938 

estabelecendo uma diretriz para o comitê, não falta, 939 

está clara, está implantando no comitê um instrumento 940 

econômico de gestão, senão a legislação da cobrança 941 

também está errada, e depois quando fizermos uma 942 

deliberação específica, ai sim estaremos tratando 943 

especificamente mas nesse tratando genericamente 944 

colocando então como pagamento por serviços 945 

ambientais como instrumento de gestão, a implantação 946 

de um instrumento de gestão da bacia, que deve ser 947 

analisado e poderá ser a qualquer momento revisto, 948 
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inclusive na fórmula. No ano que vem quando fizermos 949 

outra discussão com dinheiro para alocar recursos 950 

vamos trazer a Deliberação tratando a partir delas 951 

estabelecer algo específicos, desculpe estou falando 952 

como Professora do direito administrativo. 953 

Jorge, Secretário de Meio ambiente e agricultura 954 

representando o Prefeito de Tietê-Bom dia a todos 955 

também sou Secretário da agricultura e do 956 

desenvolvimento. Para mim está nítido que vivemos no 957 

momento que demandam uma avaliação um pouco 958 

mais cuidadosa e concordo com a avaliação do Polga, 959 

e queria aproveitar o momento deixando muito claro 960 

minha opinião que é muito valorosa essa reunião aqui. 961 

Parabéns aos organizadores, é muito importante 962 

realmente conduzida por mãos e pensamentos 963 

valiosos, acho que o Brasil deve agradecer muito esse 964 

tema sendo tratada aqui e a divulgação desse evento 965 

para as entidades é muito importante e deve ser 966 

amplamente colocado nos meios de comunicação, 967 

educação ambiental, responsabilidade industrial e 968 

empresarial para ser desenvolvida em subsídios e nos 969 

próximos eventos para a comunidade em geral, e eu 970 

até estou conhecendo mas, acho que algumas 971 

entidades que tem poder de opinar e pressionar devem 972 

estar aqui em uma forma de convite e até convocação 973 
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porque é muito sério e importante o tema que estão 974 

tratando nesse assunto aqui. Parabéns a todos e 975 

realmente me senti privilegiado de poder participar.  976 

Jean Secretário de Meio ambiente de Ibiúna-Queria destacar a 977 

importância do grupo PSA que está trabalhando 8 anos 978 

e não é possível pessoas que não participam do grupo 979 

dizer que não é legal e seria até um descrédito ao 980 

grande trabalho que fizemos, temos que abrir 981 

participação mas tivemos a UNESP, UFSCAR 982 

participando, foram todos convidados e por se tratar de 983 

uma Câmara, todos estamos trabalhando a favor dos 984 

recursos hídricos e é uma ferramenta para preservar e 985 

recuperar que é nossa obrigação, do que estamos aqui 986 

preservando, por que não aprovar? 987 

Eleusa- Complementando, a discussão não se encerra com a 988 

aprovação, apenas estamos dando o start, o primeiro 989 

passo. 990 

Polga- Não estou colocando a questão do trabalho. Não acho 991 

justo me cobrar e de uma coisa que eu não tenho 992 

condições, não tenho como participar de todas CTs por 993 

isso participo de uma Câmara, a CT Planejamento que 994 

a Dra. apesar de dizer que não tem subordinação, toda 995 

grande parte dos assuntos passo por ela. Não acho 996 

justo ser questionário e dessa forma e nunca 997 
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questionem ninguém aqui se está ou não presentes. 998 

Fazemos o que podemos fazer. 999 

Eleusa-Polga, em momento nenhum fizemos ofensa a você ou 1000 

a seus parceiros, por favor, que realmente a política do 1001 

comitê é que não existe subordinação e esse é um 1002 

tema específico como acontece no CRH, o tema é o 1003 

PSA. Não, você faz parte da Câmara, eu sei que é 1004 

difícil e nem tenho pernas, porque não temos essa 1005 

disponibilidade, às vezes coincide com alguma tarefa, 1006 

alguma coisa, tenho às vezes deixado o André na mão, 1007 

faz parte, por isso a plenária é soberana. 1008 

Quero deixar bem claro que fiz questão de estudar e, 1009 

muito, na questão jurídica não existe nenhuma 1010 

incompatibilidade, porque se olharmos por aí Botucatu 1011 

é ilegal, mas não é, então, se tem que esperar a PL 1012 

federal que está correndo analisar tudo. Por isso a 1013 

7663 é a lei que embasa, ele é descentralizado, e tem 1014 

competência o comitê para deliberar seus instrumentos 1015 

de gestão, estamos usando dessa atribuição. Os 1016 

municípios pequenos são os que mais sofrem e estão 1017 

sendo os mais beneficiados com o pagamento do PSA. 1018 

Estamos seguindo as mesmas diretrizes da 1019 

implantação da cobrança não precisamos esperar uma 1020 

instância superior e aí vamos ficar esperando muito 1021 
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tempo para utilizar o dinheiro do PDC 4 que fica parado 1022 

e que pode ser utilizado para o PSA. Através dessa 1023 

Deliberação podemos conseguir levar até a CTPA do 1024 

CRH com uma diretriz, para podermos sentar 1025 

pensando no Estado. Faço parte do comitê executivo 1026 

da região metropolitana e o GT trabalhando meio 1027 

ambiente e resíduos sólidos, e estamos trabalhando 1028 

com o PSA e os consórcios de municípios, estamos 1029 

levando então o PSA como uma diretriz para região 1030 

metropolitana, não é ilegal. São diretrizes e estamos 1031 

trabalhando de uma forma que podemos no ano que 1032 

vem e podemos com esse produto discutir com a CTPA 1033 

em São Paulo, e também em uma reunião de meio 1034 

ambiente resíduos sólidos que está elaborando o PDUI 1035 

que obrigatoriamente entrar na ALESP até 14 de 1036 

janeiro, se não os 28 municípios da região 1037 

metropolitana serão analisados e estaremos levando 1038 

esse produto para o PDUI, isso para hoje. 1039 

Prof. Emerson- No caso dessas contribuições, isso é um 1040 

colegiado, sei que não é nada pessoal mesmo, até 1041 

porque estou representando aqui 35 pessoas que 1042 

atuaram diretamente. Dos parâmetros, para terem ideia 1043 

no quesito paisagem academicamente e difícil discutir 1044 

e encontrar outro estudo que não tenha isso, então tem 1045 

base acadêmica científica, declividade respeita 1046 
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legislações. O que pode gerar uma discussão posterior 1047 

é o “PRA” que os recebedores vão ter ao final, mas 1048 

esse é um outro momento. Em relação ao modelo, tipo 1049 

preocupado Polga, é um tema que se multiplica na 1050 

academia então sai uma produção hoje, amanhã, e 1051 

precisamos ser protagonistas não aguardando 1052 

publicações, esperando sair mais trabalho, mais 1053 

trabalho sem nunca temos implantado. 1054 

Eleusa- No dia 1º de dezembro em Ibiúna teremos o 1º 1055 

seminário regional pelo aniversário da APA 1056 

Itupararanga com esse evento faz parte das 1057 

comemorações, na abertura focando o PSA, nesse 1058 

período já estaremos correndo os municípios sobre o 1059 

PDUI. Fechando, São Paulo novamente saindo na 1060 

vanguarda e com a bacia do Sorocaba Médio Tietê, 1061 

lembrando que o nosso Comitê foi pioneiro na 1062 

implementação da cobrança pelo uso da água nos rios 1063 

de domínio estadual, um desafio muito grande que 1064 

conseguimos, onde a sociedade civil e principalmente 1065 

os municípios estão recebendo os frutos das nossas 1066 

madrugadas e correrias, tenho orgulho, na questão 1067 

moral de dar o start nesse projeto, vamos fazer parte 1068 

desse projeto novo. Obrigada. 1069 
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Presidente - Agradecendo todo o trabalho da CT, da Eleusa, 1070 

Emerson que sempre faz trabalho brilhante. Antes de 1071 

colocar a Deliberação em votação, concordo com o 1072 

Polga em uma coisa, temos que participar de um 1073 

monte de coisas, não temos condições, só acho que 1074 

não há crime nenhum levar isso para a CT 1075 

planejamento ou promover Intercâmaras para tratar 1076 

desse assunto e, realmente é mais uma vez que 1077 

saímos na vanguarda, as coisas não podem ser feitas 1078 

de afogadilho ainda mais um assunto como esse de 1079 

tamanha importância. Por isso temos que tomar mais 1080 

cuidado com isso. Mais alguém ? Coloco em votação. 1081 

Quem concorda permaneça como está, os contrários. 1082 

Abstenções. 1083 

Polga-Não sou contra o trabalho. 1084 

Ademir Cleto, Grupo Alerta Tatuí representante da sociedade 1085 

civil-Manifesto minha abstenção pela forma, não 1086 

concordo com a redação. Abstenção não em relação 1087 

ao mérito da Deliberação acho que o comitê e o 1088 

pessoal trabalhar muito bem, acho muito louvável. O 1089 

mérito, sou a favor PSA. Não concordo com a forma, 1090 

especificamente da redação do Artigo 1º, não 1091 

contempla. 1092 
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Roberto Polga-Meu voto contrário vai na mesma linha dele, não 1093 

sou contra o trabalho, conheço o professor e ser da 1094 

competência do trabalho, apenas gostaria que 1095 

aparasse algumas arestas. Só isso. 1096 

Presidente-Deliberação aprovada. 1097 

Vamos passar para os informes. A reunião da 1098 

sociedade civil que era no final do mês passado está 1099 

marcada para 11 de novembro. Já conversei com o 1100 

Polga, não é, sobre o horário das reuniões só fiz uma 1101 

consulta, continua ganhando o atual, porque já temos 1102 

preferências por todos horários, tem gente que quer a 1103 

tarde, outros pela manhã e a princípio vamos fazer a 1104 

reunião. A pauta marcada vai acontecer e temos que 1105 

fazer para 10 ou 11 de novembro, peço que as 1106 

pessoas que gostam de se manifestar que se 1107 

manifestem, e fazemos a votação, se quiserem de 6ª a 1108 

tarde fazemos, não tem problema nenhum. 1109 

Com respeito ao Congresso que participamos o 1110 

Roberto, do Financeiro  quer o relatório financeiro e 1111 

técnico quem foi em S. J. do Rio Preto e uma das 1112 

coisas que conseguimos a Raquel é responsável na 1113 

CEA, chamei de fênix, a educação ambiental na CEA 1114 

conseguimos desenterrar, para quem não sabe temos 1115 

um novo Secretário de meio ambiente do Estado de 1116 
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São Paulo, e combinei com a Raquel ela vai receber a 1117 

CTEAE do comitê, vamos ver a agenda, e o Anderson 1118 

monta uma comissão para os novos procedimentos da 1119 

CEA na SMA. 1120 

Dia 05/12 no Sind. Rural de Sorocaba vamos fazer 1121 

aquele 2º. Evento pedido pelos produtores rurais da 1122 

outorga do uso da água no meio rural.  1123 

Outra coisa, a questão do Município Verde Azul 1124 

conversamos com muita gente, infelizmente com todos, 1125 

mesmo quem tem 80, 90, 100 pontos, todo mundo está 1126 

insatisfeito dos procedimentos desse ano. 1127 

Aplausos  1128 

Todo mundo, impressionante. Esse negócio de mudar 1129 

as regras no meio do jogo e a não divulgação de notas 1130 

com insegurança geral no programa para quem 1131 

trabalha que são os técnicos das prefeituras. O 1132 

Município Verde Azul teve grande mérito de produzir os 1133 

CONDE Mas que passaram a existir de forma real, tem 1134 

esse mérito, tem a participação da sociedade civil, dos 1135 

municípios e técnicos das Prefeituras que estão 1136 

passando por muitas dificuldades, peço aos Prefeitos 1137 

para produzirmos um documento para levar para São 1138 

Paulo para termos alguma atitude e dia 16 dezembro 1139 
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sai a nota final do ano e para isso não se repetir o ano 1140 

que vem, já faz as apresentações que tem que ser no 1141 

começo do ano para trabalhar com essas regras, enfim 1142 

esse problema todo, porque aconteceu isso as cidades 1143 

que estão lá em cima, top, ninguém está satisfeito com 1144 

isso, então vamos sentar e tentar melhorar isso. 1145 

Também sobre a proteção da água, temos o programa 1146 

Melhor Caminho, que é muito bom trazendo mais 1147 

recursos, e agora temos mais uma etapa desse 1148 

programa, ele está protegendo água, o pessoal do solo 1149 

no meio rural, uso e ocupação do solo no meio rural, o 1150 

programa Melhor Caminho para quem quiser procurar 1151 

essa Comissão e ir na Secretaria de agricultura para 1152 

chamar o programa para seu município.  1153 

A questão do saneamento rural como disse a Eleusa 1154 

as câmaras técnicas não estão presas umas às outras, 1155 

e com o Eng. Américo Sampaio era o chefe desse 1156 

programa Água é vida, saneamento rural, foi uma 1157 

demanda, então a SSRH através desse engenheiro vai 1158 

fornecer os subsídios vai se comprometer a bancar os 1159 

projetos para cada município tecnicamente para o 1160 

projeto, Porque nós temos dificuldades financeiras e 1161 

esse projeto vai acessar recursos do Banco mundial e 1162 

devemos colocar esse programa ficou claro no 1163 

encaminhamento do FEHIDRO e do comitê. Queremos 1164 
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colocar o programa para o saneamento rural e  1165 

também do outro lado melhorar a legalização, o que é 1166 

um problema  como vocês sabem, quase todos eles, 1167 

loteamentos, banco de dados, esse problema então da 1168 

legalização fundiária e tem então que fazer o 1169 

levantamento das áreas dentro do município dentro do 1170 

saneamento rural e escolher as prioridades e o 1171 

cadastramento de todo esse pessoal, no levantamento 1172 

o pessoal dos municípios sabe quais são as áreas, 1173 

estabelece área por prioridade genérica e aí você sabe 1174 

a quantidade de pessoa que mora em cada região. 1175 

Vamos caminhar junto com a Fundação Agência a 1176 

Secretaria e o engenheiro Américo Sampaio, e também 1177 

para proteger da água contaminada. 1178 

Gomes- Primeiro queria informar para vocês que graças ao 1179 

esforço coletivo nosso Conselho Gestor da APA 1180 

Itupararanga está acelerado e nos próximos dias será 1181 

divulgada a Resolução, isso foi muito cobrado e é 1182 

importante passar essa divulgação. Outra informação é 1183 

que nossa APA comemora nesse ano seu 19º. 1184 

Aniversário. Na última segunda-feira dia 23 fizemos 1185 

uma reunião na sede administrativa de Itupararanga e 1186 

definimos o período de felicidade de 1 a 10 de 1187 

dezembro com cada dia e realizando uma atividade em 1188 

uma localidade diferente envolvimento dos oito 1189 
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municípios que estão dentro da APA e também 1190 

Sorocaba que é abastecido por Itupararanga. 1191 

Estaremos fechando no máximo até terça-feira e 1192 

vamos passar essa divulgação com as datas, horários 1193 

e o que vai ocorrer em cada localidade para ser 1194 

compartilhado com todos prestigiando esse nosso 1195 

evento. Está definido que no dia primeiro nossa 1196 

abertura de festividades será realizada na cidade de 1197 

Ibiúna e o prefeito e o secretário Jean se colocaram à 1198 

disposição para essa abertura e na sequência vão 1199 

realizar um grande evento também já incluídos nessa 1200 

festividade. Obrigado. 1201 

Presidente-Estamos fazendo a revisão do plano de bacia 1202 

temos que entregar o material até o final do ano e isso 1203 

tem que ser deliberado também nessa reunião do dia 1204 

20 de dezembro e faz parte dos trabalhos as consultas 1205 

públicas, e como estamos com um calendário muito 1206 

apertado não podemos fazer as 6 por bacia vamos 1207 

fazer 4. Dia 06 em Ibiúna faremos no dia todos e 1208 

pedimos para o pessoal nos receber, queremos a casa 1209 

cheia e o sucesso do evento é comunicação e 1210 

informação, com a assessoria de imprensa de 08 1211 

Cerquilho, médio Tietê superior junto com médio Tietê 1212 

médio, Ibiúna alto Sorocaba médio Sorocaba, depois 1213 

14 de novembro Tatuí na FATEC para tratar do baixo 1214 
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Sorocaba e dia 21 de novembro o nosso anfitrião em 1215 

Botucatu. 1216 

Jean, Secretário do nem ambiente de Ibiúna-Primeiramente 1217 

quero parabenizar todos vocês que ter um grande 1218 

passo por aprovar o PSA, vocês vão ser os grandes 1219 

responsáveis por um grande legado pela preservação, 1220 

parabéns a todos e obviamente Polga, vamos trabalhar 1221 

ainda em cima, mas sintam-se como herois. Temos 1222 

que preservar e incentivar e pagar por isso para quem 1223 

produz água. Também no dia primeiro como já foi dito 1224 

pelo Gomes, o aniversário da APA Itupararanga, 1225 

vamos falar sobre a qualidade da água em 1226 

Itupararanga e convido todos para estarem presentes e 1227 

vamos falar detalhadamente como será essa questão 1228 

do PSA e vamos ter também a assinatura do protocolo 1229 

de educação ambiental e posso inserir vocês junto com 1230 

o programa Fazenda legal do Estado. Provavelmente 1231 

teremos também a presença do Secretário estadual de 1232 

meio ambiente e da SSRH. No 2º Seminário regional 1233 

água floresta e sociedade. Obrigado. 1234 

Polga- Complementando, é consulta pública, a legislação prevê 1235 

uma Audiência pública que é um conceito diferente da 1236 

consulta e vamos fazer consulta em cada etapa do 1237 

plano, não é Audiência pública. 1238 
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André-Só para reforçar o que o Presidente falou sobre o Plano 1239 

de bacia informando a todos que essas discussões a 1240 

partir do dia 06, vai definir os recursos que vamos usar 1241 

do FEHIDRO então é o momento das pessoas levarem 1242 

as demandas dos municípios em suas bacias para 1243 

contextualizar o plano para podermos usar melhor 1244 

nossos recursos. Quero pedir para todos irem nas 1245 

reuniões especialmente as prefeituras aqui 1246 

representadas, porque pode ir também no dia que for 1247 

para outra subbacia porque temos que ter esse 1248 

feedback para colocar no plano de bacia e aí teremos 1249 

vários anos sem essas informações, e todo mundo que 1250 

acompanha comitê sabe que temos dificuldades de 1251 

colocar as questões atuais em um plano foi feito antes, 1252 

anos atrás. Juntamente esse com o prognóstico que 1253 

está sendo feito vale para recursos do ano que vem. 1254 

No dia 23 de novembro também o na UFSCar o 1255 

professor Emerson vai apresentar esse trabalho do 1256 

PSA com o 2º Encontro de hidrologia e manejo 1257 

florestal, e as inscrições vão até segunda-feira próxima 1258 

vai achar no Face, tem várias palestras, e 1259 

eventualmente se alguém quiser ir só assistir a palestra 1260 

do professor Emerson do PSA, me avisa porque 1261 

converso com a coordenadora do evento, mas também 1262 

tem outras palestras muito interessantes. obrigado. 1263 
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Prefeito Darci-Aproveitando a oportunidade, ficamos discutindo 1264 

por 3 dias água e meio ambiente, inclusive essa 1265 

questão da preservação e queremos colocar na grade 1266 

curricular a educação ambiental, e talvez nós logo no 1267 

ano que vem ou no próximo ano possamos colocar na 1268 

grade curricular a educação ambiental, já preparei até 1269 

uma escola para isso. Colocando a preservação da 1270 

água e meio ambiente já para os pequenininhos, 1271 

saindo preparados para defender nosso meio ambiente 1272 

e nossa água. 1273 

Aplausos 1274 

Presidente-Obrigado prefeito. Mais alguém quer se manifestar? 1275 

Nossa próxima reunião será no dia 20 de dezembro em 1276 

Tatuí. Muito obrigado pela presença de todos vamos 1277 

em paz.  1278 

Aplausos  1279 
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