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Execução do hino nacional brasileiro 18 

Mestre-de-cerimônia- Cerimonial destacando as presenças, 19 

além da mesa de trabalho: Prefeita de Tatuí Maria José 20 

Gonzaga, anfitriã, José Antonio Caldini Crespo, prefeito 21 

de Sorocaba Presidente do CBHSMT, Wendell 22 

Vanderley Rodrigues, Vice-presidente do CBHSMT e 23 

Sétimo Humberto Marangon Secretário-executivo do 24 

CBHSMT. O senhor Governador do Estado através do 25 

Centro Paula Souza continua os investimentos na 26 

FATEC Tatuí concretizando o laboratório de produção 27 

fonográfica, que já é um dos maiores da América 28 

Latina é fundamental para o crescimento da sociedade. 29 

 A FABHSMT-Fundação agência da bacia hidrográfica 30 

Sorocaba Médio Tietê presidida pela Excma. Sra. 31 

Prefeita de Tatuí Maria José Gonzaga, anfitriã.  32 

José Antonio Caldini Crespo, Prefeito de Sorocaba Presidente 33 

do CBHSMT- Faço questão de cumprimentá-los, e já 34 

fiz individualmente com a maioria, nessa época é um 35 

pouco mais difícil em termos de compromissos porque 36 

o ano vai acabando e as coisas ficam acumuladas e 37 

tem que se realizadas, portanto homenagem a cada 38 

um que priorizou estar aqui. Também registro, temos 39 

grata surpresa, patrocinada pela Prefeita Maria José e 40 

também pelo Mauro Tomazela da FATEC, com esse 41 
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café da manhã maravilhoso, e também com o 42 

espetáculo musical nos preparando o espírito para os 43 

embates que muitas vezes acontecem e são 44 

necessários nesse colegiado, também solicitar como 45 

cidadão que tem experiência não apenas política mas 46 

em várias organizações ao longo de tantos anos, 47 

nunca vi algo tão bem organizado como é o CBHSMT, 48 

um privilégio para esse idoso e vivido agente político 49 

constatar isso, para bens Dr. Sétimo, Dr. Wendell e 50 

todos demais diretores que fazem esse brilho. 51 

Maria José Gonzaga, Prefeita de Tatuí - Senhor Presidente 52 

prefeito José Crespo na sua pessoa saúdo todos os 53 

demais prefeitos presentes e seus representantes 54 

saúdo também Wendell Rodrigues, na pessoa que 55 

saúdo todos representantes da Sociedade civil, Sr. 56 

Sétimo cumprimentando, na pessoa do qual saúdo 57 

todos os representantes do Governo do Estado do 58 

CBHSMT e o Professor Mauro Tomazela Diretor da 59 

FATEC Tatuí, nosso anfitrião nessa manhã na pessoal 60 

no qual saúdo todos professores e funcionários da 61 

FATEC, Célio Valdrigui Secretário do meio ambiente de 62 

Tatuí, senhoras e senhores bom dia. Sejam todos mais 63 

uma vez bem-vindos, sempre é um prazer recebê-los, 64 

temos hoje uma pauta bastante importante e espero 65 

que a reunião seja de bastante sucesso, diálogo e 66 
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muitas deliberações. Como Presidente da Fundação 67 

agência SMT aproveito a oportunidade para agradecer 68 

a colaboração dos senhores ao longo de 2017, e em 69 

2018 teremos muitos trabalhos. Muito obrigada a todos. 70 

Wendell Vanderley Rodrigues, (ONG ICATU) Vice-presidente 71 

do CBHSMT- Agradecendo a presença de todos, a 72 

Sociedade civil teve uma reunião semana passada, 73 

não é Prefeito no Palácio dos Bandeirantes para 74 

certificação do Município Verde e Azul, um projeto 75 

antigo que começou com o Secretário de Meio 76 

Ambiente Francisco Graziano, ao mesmo tempo muito 77 

criticado, mas com uma coisa fundamental porque 78 

envolve a participação de todos nós porque todos 79 

somos Sociedade civil, e temos a preocupação de 80 

quem não conseguiu objetivos este ano e tinha 81 

conseguido nos outros anos, da alegria de quem 82 

conseguiu e só quem participa sabe da luta do gestor 83 

para conseguir, mas é muito interessante porque vem 84 

com  isso a sociedade, a população participando, 85 

muitas passaram a se preocupar e em saber se tem 86 

água na sua cidade, na sua rua, do saneamento básico 87 

como direito da sociedade e se tem educação 88 

ambiental na escola do filho e mais um congraçamento 89 

nas atividades desse prêmio coroando trabalho que 90 

temos na bacia, felicitando a todos. Obrigado. 91 
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Prof. Dr. Mauro Tomazela-Diretor da FATEC Tatuí-Bom dia a 92 

todos, cumprimentando a mesa dos trabalhos com os 93 

prefeitos Crespo e a Maria José, em nome dos demais 94 

prefeitos, Sétimo Marangon e o Wendell, e todos os 95 

que já foram citados no cerimonial, mais uma vez 96 

agradecendo porque acho que toda reunião que 97 

fazemos tendo a presença da sociedade é muito 98 

interessante e a FATEC Tatuí está sempre aberta para 99 

toda e qualquer reunião nesse sentido e nós também 100 

fazemos parte do CBHSMT, temos assentos, 101 

apresentamos projetos, Coordena a CT Educação 102 

ambiental e eu também Coordeno um GT, mas o mais 103 

importante é a presença de todos porque estamos aqui 104 

para trabalhar para esse comitê ser cada dia melhor. 105 

Vocês são sempre bem-vindos agradeço a presença 106 

de todos. 107 

Péricles Gonçalves, Prefeito de Capela do Alto-Bom dia todos, 108 

saudar a Prefeita Maria José anfitriã e a mesa. Dizer 109 

que hoje teremos mais uma reunião produtiva das 110 

muitas feitas nesse ano encerrando um ano de muito 111 

trabalho em prol da nossa região. Obrigado. 112 

Aldo Sanson, Prefeito de Cerquilho-Bom dia a todos e todas, 113 

saudando a todos, o Prefeito de Sorocaba Crespo e 114 

Presidente e os amigos e colegas prefeitos e 115 
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representantes e a nossa Prefeita da linda Tatuí Maria 116 

José e parabenizar pela apresentação musical muito 117 

emocionante, e a mesa cumprimentando. Desejando 118 

nesse ano que termina e tenho certeza que o ano que 119 

vem será muito melhor, desejo a todos ótimo trabalho 120 

aproveitando o espaço para trazer propostas 121 

interessantes para a bacia. 122 

Célio Valdrighi-Secretário do meio ambiente de Tatuí- Bom dia 123 

a todos. Cumprimentando a mesa em nome do Prefeito 124 

Crespo de Sorocaba e a nossa Prefeita Maria José 125 

cumprimentando todos da mesa. Parabenizo pela 126 

presença de todos desejando sucesso da nossa 127 

reunião de hoje. 128 

Sétimo Humberto Marangon, (CETRSB) Secretário Executivo 129 

CBHSMT-Temos quórum com 11 representantes das 130 

prefeituras, 11 da Sociedade civil e 10 do Estado. 131 

(Leitura da pauta da 49ª reunião Ordinária de 132 

CBHSMT). 133 

Presidente-Passamos para o 2º item da ordem do dia e 134 

gostaria de lembrar que o Presidente a partir desse 135 

momento passa a ser o condutor dos trabalhos, 136 

teremos a apresentação dos trabalhos e a votação no 137 

sentido de quem está de acordo permaneça como está 138 

mediante os estudos feitos, quem discordar tem que se 139 
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manifestaram somente naquele momento antes do 140 

resultado da votação, isso é de praxe em qualquer 141 

colegiado, naturalmente não haverá pelo Presidente 142 

qualquer tipo de direcionamento. 143 

Roberto Polga-FIESP- Questão de ordem, gostaria de pedir 144 

retirada da ordem do dia do item 8, a moção de 145 

Botucatu, justifico porque entrou fora do prazo 146 

regimental, pautado na sexta-feira e não houve tempo 147 

para análise mais profunda, e gostaria de ter antes da 148 

manifestação do próprio Conselho gestor da APA, e 149 

também passou pelo Conselho de São Paulo, foi criado 150 

um Grupo de trabalho integrado pela Secretaria de 151 

meio ambiente, CETESB, FIESP, FAESP e município, 152 

estudando exatamente esses documentos, que fosse 153 

retirado pelo menos até termos resposta do parecer 154 

desses dois grupos. Obrigado. 155 

Presidente-Tudo bem, registramos, mas a posição do 156 

Presidente, como Moderador, certamente tivemos 157 

motivos para colocar em pauta. É um assunto 158 

polêmico, não faremos sequer a deliberação nesse 159 

momento porque vamos aguardar o item 8 e sua 160 

colocação será respeitada nos debates e a expressão 161 

facial de pessoas que demonstram contrariedade com 162 

relação à proposta de retirada portanto. 163 
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Vamos para aprovação da ata da 48ª reunião. 164 

André Cordeiro-Coordenador da CT Planejamento- 165 

CTPLAGRHI e Prof. Dr. UFSCAR-Como a Ata já 166 

estava no sistema solicito dispensa da leitura. 167 

Presidente-Não havendo objeções faremos dispensa da leitura. 168 

Coloco a Ata nos termos já conhecidos em votação, 169 

quem estiver de acordo permaneça como está. 170 

Aprovada por unanimidade. 171 

 Item 3, deliberação FEHIDRO 2018. 172 

André Cordeiro-Bom dia todos e a todas. Vocês receberam o 173 

material na entrada da Deliberação FEHIDRO 2018. 174 

Fazendo um histórico, para 2019 o comitê terá de rever 175 

os valores da cobrança e será feito pelo Grupo Técnico 176 

da cobrança, que depois falarem no final da reunião, e 177 

como serão alterados só temos na deliberação os 178 

valores FEHIDRO dos royalties já decididos e nos 179 

PDCs utilizados conforme está dizendo no Artigo 2ª, e 180 

a cobrança será mais ou menos esse mesmo padrão e 181 

no mínimo 60% que o GT vai sugerir e aprovado pelo 182 

colegiado, no momento não sabemos exatamente 183 

quanto recurso, mas como 2018 é ano eleitoral tendo 184 

como prazo a entrega dos projetos adiantado e 185 

determinados enviar a deliberação antes de aprovar 186 
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para não perder muito tempo. No geral é a mesma do 187 

ano passado atualizando prazos para 2018 conforme já 188 

está descrito no Artigo 4º destacando em greve a partir 189 

de 02 de janeiro com a entrega, em 26/03, como 190 

sabemos muitos entregam no último dia, mas 191 

lembrando que nos anos anteriores o prazo foi 192 

prorrogado em função de pedidos, mas para 2018 em 193 

função das eleições não podemos adiar. Levem em 194 

consideração esse prazo e o final do processo de 195 

avaliação vai até 6/6/2018 com aprovação do colegiado 196 

provavelmente em junho, o prazo será provavelmente 197 

até o fim de junho/2018 que é mais ou menos um 198 

padrão em ano eleitoral. Outra informação importante, 199 

mantendo o mesmo teto para os projetos, sem teto 200 

para projetos de saneamento, projetos regionais 201 

envolvendo vários municípios também, para os demais 202 

R$500.000 para modalidade retornado quando uma 203 

empresa até os recursos e devolve com juros, baixos, 204 

um milhão de reais. Estou à disposição. 205 

Presidente-Alguma manifestação? A votação, quem está de 206 

acordo permaneça como está. Quem não concorda se 207 

manifeste. Abstenções. Aprovado por unanimidade. 208 

 209 
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 Item 4 Plano de aplicação dos recursos da cobrança 210 

para custeio FABHSMT. 211 

Roberto Gomes Rodrigues -Diretor Financeiro FABHSMT- Bom 212 

dia a todos. Como já é de conhecimento da maioria no 213 

final de todos os anos fazemos essa apresentação com 214 

a cobrança para custeio da Fundação e do CBHSMT, e 215 

esse plano já foi aprovado em reunião do Conselho 216 

deliberativo da Fundação, trazemos agora para 217 

conhecimento também. Os valores que constam da 218 

planilha são previsões dos gastos que temos para o 219 

próximo ano, não exatamente esses, podem ser outros 220 

gastos que não estão aqui, é apenas uma previsão. 221 

Desse valor da previsão 10% é repassado para a 222 

Fundação para custeio e também do comitê, e temos 223 

diversos gastos com os recursos humanos, gráficas e 224 

outros ai elencadas, nesse ano tivemos inadimplência 225 

de 12-13% com uma queda bastante acentuada dos 226 

anos anteriores, não só nós tivemos como todas as 227 

Fundações, e esperamos ficar em 10%. 228 

Presidente-Obrigado doutor Roberto. Em discussão. Dúvidas. 229 

Contrariedades? Votação, quem está de acordo 230 

permaneça como está. Quem não concorda se 231 

manifeste. Abstenções. Aprovado por unanimidade. 232 

 233 
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Item 5 manifestação sobre obras de duplicação da rodovia 234 

Bunjiro Nakao. 235 

André Cordeiro-Nesse Item até o 8 surgiram durante as 236 

discussões das metas do plano bacia, que já podem ter 237 

encaminhamento nesse momento. Da rodovia que vai 238 

ser publicada no trecho de Vargem Grande até Ibiúna, 239 

e a documentação passou pela SMA a partir de um 240 

RAP-Relatório ambiental preliminar, analisada pelo CG 241 

da APA Itupararanga, vocês têm o parecer aí, e o 242 

órgão licenciador já deu a LP, só que não foi discutido 243 

aqui no comitê e foi pedido para o comitê analisar o 244 

empreendimento porque vai trazer alterações em 245 

Ibiúna aumentando o número de pessoas onde fica até 246 

a principal fonte de água no Alto e Médio Sorocaba, a 247 

represa de Itupararanga.  248 

 Na verdade é um pedido de esclarecimento aos órgãos 249 

licenciadores da situação atual do empreendimento e 250 

pedir para ouvir o comitê antes da licença de operação 251 

e as CT se reunir para discutir com mais detalhes essa 252 

duplicação através de uma manifestação. 253 

Presidente-O material já foi distribuído, é de conhecimento de 254 

todos, assim considerado. Há dúvidas em debate?  255 
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Secretário-Com a informação, André, conversei com o pessoal 256 

que analisa o projeto de licenciamento e a como você 257 

falou a qualquer momento temos isso na CT como 258 

alguns procedimentos, e com a empresa, então 259 

marcaremos teremos uma reunião na CT o mais rápido 260 

possível provavelmente no começo de janeiro. 261 

André-Acho que é possível em janeiro se o pessoal estiver à 262 

disposição. 263 

Presidente-Peço que venha até o microfone, por favor, com 264 

nome e representação. 265 

Roberto Polga-Bom dia. Concordo com o posicionamento do 266 

Professor, e já existe uma condução da APA 267 

Itupararanga positiva em relação ao empreendimento, 268 

mas com inúmeras condicionantes, acho que o foco do 269 

comitê, os recursos hídricos poderia ser melhor 270 

analisado pela nossa Câmara não vejo nenhum 271 

problema para retornar da Câmara para olharmos, é o 272 

princípio da prudência. Obrigado. 273 

Presidente-O Moderador entende que sua manifestação é 274 

favorável à aprovação da manifestação como está, 275 

perfeito? 276 
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Maria Aparecida Ribas- "Cida Ribas"-Ação Cidadania Ibiuna-277 

Somos favoráveis a essa minuta, precisa do 278 

esclarecimento a quem será direcionado. 279 

André-Aos órgãos de licenciamento, o empreendimento já 280 

recebeu a LP, e a SMA vai receber e provavelmente 281 

eles com o hoje vereador será chamado na reunião da 282 

CT Planejamento. 283 

Presidente-Mais alguma? Não havendo, perdão.  284 

Rosângela César (CETESB) Secretária Executivo Adjunta 285 

CBHSMT-Como questão de esclarecimento, como o 286 

processo já está no licenciamento pelo menos que seja 287 

colocada uma data aqui na primeira ou segunda 288 

semana de janeiro, e que você, por favor, como 289 

Coordenador faça a proposta para podermos fazer uma 290 

Deliberação Ad referendum para a próxima decisão do 291 

plenário. Obrigada. 292 

André-Então fazer a reunião na CT Planejamento até 15 de 293 

janeiro e para sair como uma decisão Ad referendum, 294 

porque existe certa pressa. 295 

Presidente-Encerrando a discussão, votação. Como foi 296 

apresentado, quem está de acordo permaneça como 297 

está. Quem estiver contra levante a mão. Abstenções. 298 

Aprovada por unanimidade. 299 
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André-Agradeço e peço para o Secretário de meio ambiente de 300 

Ibiúna fazendo essa reunião lá. 301 

Maria Aparecida-Bom dia a todos mais uma vez, saudando o 302 

Presidente em nome de toda a mesa. Como já foi 303 

falado fruto das reuniões do Plano de bacia surgiram 304 

alguns questionamentos importantes, nessa questão 305 

em Ibiúna também dos loteamentos irregulares e já 306 

somam mais de 200 e no material que receberam 307 

consideramos pela nossa entidade a questão, não só 308 

por Ibiúna ter localização estratégica para as águas 309 

onde nasce o rio Sorocaba e tem grande área dentro 310 

da APA Itupararanga ainda com fragmentos da Mata 311 

Atlântica, fragmentos de corredores que hoje tem 312 

desmatamento expressivo e preocupante e ainda 313 

questões ligadas ao saneamento precário no 314 

município, um dos maiores um dos maiores municípios 315 

da região, com vasta região rural com maioria da 316 

população sem atendimento de água e esgoto e coleta 317 

adequada dos resíduos. Temos percebido ocupação 318 

bastante desordenada do município trazendo bastante 319 

preocupação além da duplicação da rodovia, e 320 

resumindo a nossa aprovação veio por ser uma área 321 

na cabeceira da bacia sofrendo degradação ambiental 322 

impactando os recursos hídricos e a nossa cobertura 323 

vegetal, e por isso estamos fazendo essa solicitação 324 
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questionado o maior cuidado nessa região por esses 325 

impactos que já estão sofrendo de lei e sabemos que a 326 

administração tem uma nova gestão pública e 327 

certamente tem interesse porque nosso Secretário está 328 

aqui, mas ainda não suficiente para cuidar pela 329 

importância dessa área produtora de água, temos 330 

ainda preocupação muito grande e ainda com a 331 

duplicação da rodovia, e se pudéssemos levantar essa 332 

questão dos loteamentos clandestinos irregulares 333 

bastante sério e que causa preocupação e também 334 

com desmatamentos agressivo da cobertura vegetal 335 

por conta dos loteamentos, e isso foi colocado para 336 

olhar desse comitê no que poderíamos encaminhar 337 

encaminhar não sei, e que é urgente. 338 

Presidente-O Gerson vai apresentar a proposta aprovada na 339 

CT de recursos hídricos atendendo essa solicitação. 340 

Jean Marciano, Secretário de Meio ambiente de Ibiúna-Bom dia 341 

a todos. Na verdade a preocupação da flexibilização 342 

das leis ambientais contra os loteamentos clandestinos 343 

que vai ser encaminhado o Dr. Luiz Felipe Tegon do 344 

Ministério Público, Meio Ambiente e Urbanismo. (leitura 345 

do documento ref. Loteamentos clandestinos na Área 346 

de proteção ambiental de Itupararanga. Em resumo 347 

que a represa de Itupararanga abastece cerca de um 348 
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milhão de pessoas e têm proliferado loteamentos 349 

clandestinos com total ausência de infra-estrutura em 350 

saneamento básico impactando cada vez mais os 351 

corpos hídricos com a presença de algas tóxicas no 352 

reservatório podendo causar inevitável poluição, 353 

solicitando acompanhamento pelas Promotorias 354 

Municipais integrante da APA coibindo essas 355 

ocupações irregulares que impactam o meio ambiente 356 

e a inserção de acompanhamento consulta ao 357 

COMDEMA.)  358 

Aparecida-Aceito sem essas manifestações, é complemento, e 359 

precisa também ter o olhar para a cobertura vegetal e 360 

na questão de envolver mais efetivamente os 361 

Conselhos municipais deveria criar um protocolo para 362 

fazer parte, não sei com o procedimento, e a questão 363 

dos órgãos da fiscalização com a Polícia ambiental 364 

enquanto nossa colaboradora além das Guardas 365 

municipais, enfim, participando nesse processo. 366 

Jean- Na verdade ficou a dúvida de como trabalharmos em 367 

conjunto, porque como Secretário sei que o município 368 

não suporta sozinho, não conseguimos colocar na 369 

reunião da CT mas acho importante, não sei como 370 

poderíamos fazer. 371 
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Valdenir Gomes Moreira-Gestor da APA Itupararanga-- 372 

Conselho Gestor da APA Itupararanga pela Fundação 373 

Florestal-Em novembro realizamos em parceria com a 374 

polícia militar ambiental capacitação para 32 375 

integrantes dos municípios integrante da APA iniciando 376 

essa articulação no primeiro momento com a legislação 377 

ambiental e para 2018 quando o Conselho Gestor da 378 

APA Itupararanga estiver em atividade vamos colocar 379 

como proposta a utilização do Sistema integrado de 380 

monitoramento-SIM com todos os municípios 381 

integrante da APA porque ninguém conhece melhor o 382 

território do que quem mora na localidade, realizando 383 

essa integração de moradores, do Estado e a Polícia 384 

militar ambiental nesse monitoramento saindo 385 

mensalmente uma relação qual região e qual é do 386 

município, e qual tem maior unidade de loteamento 387 

clandestino com desmatamento de maneira e irregular. 388 

Aparecida- Um olhar especial para Ibiúna com grande 389 

porcentagem de território na APA, como já 390 

apresentado. 391 

André-esclarecendo que a discussão na CT planejamento 392 

quando chegamos à conclusão de fazer a consulta à 393 

Promotoria do pública porque existe preocupação 394 

quanto à legislação federal sobre a necessidade de 395 
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avaliação ambiental tanto para aprovação quanto 396 

regularização dos empreendimentos, mas precisa 397 

deixar claro que todos municípios têm responsabilidade 398 

porque tem seu Plano diretor de fiscalização, e o 399 

comitê pode pressionar para que essas ferramentas 400 

sejam utilizadas adequadamente e com mais 401 

frequência, porque notamos que muitas vezes o 402 

município faz o seu plano diretor e muitas vezes é o 403 

primeiro a descumprir quando há interesse econômico 404 

envolvido. 405 

Darci Schiavi, Prefeito de Jumirim- No meu município também 406 

temos APA e pode entrar nisso, porque por exemplo de 407 

Cerquilho de loteamento clandestino, que também é 408 

área de APA, e ainda lá também várias chácaras com o 409 

fundo para o rio Sorocaba, APA também, podemos 410 

participar?  411 

Roberto-O André disse que é um desafio para o nosso comitê 412 

integrando o Plano de bacia com os Planos diretores 413 

municipais, e outros instrumentos de ver mais de um 414 

licenciamento, então acho que os municípios deveriam 415 

participar mais desse processo de atualização do 416 

nosso plano de bacia. 417 
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Jean- O município de fiscalização, temos que trabalhar em 418 

parceria, o que está escrito é mais para fortalecer e 419 

cobrar. 420 

Presidente-Não vejo contraditórios nesse item com a 421 

manifestação desse comitê, depois devendo ser 422 

oficiado todos esses órgãos de nome do comitê, hoje 423 

precisamos aprovar ou não. O Prefeito Darci disse de 424 

um problema pontual, em sinal geral que tem interface 425 

com o comitê de bacia portanto acho que se aprovada 426 

pode ser de todos os municípios. 427 

Márcio Vieira-Secretaria de Meio Ambiente Botucatu-Todas as 428 

cidades têm isso um pouquinho e tenta de certa forma 429 

segurar isso, mas depende da polícia ambiental e de 430 

um monte de outras coisas e não só da prefeitura que 431 

não consegue sair sozinha fazer isso, e muito 432 

importante o comitê se posicionar com essa ajuda da 433 

maneira que for o possível com as diversas instituições 434 

envolvidas nesses loteamentos irregulares e quanto 435 

maior articulação melhor para todo mundo e 436 

principalmente para a nossa bacia. 437 

Francisco Antônio Moschini-INEVAT- Isso é muito grave. O que 438 

acontece muito em Ibiúna que é muito grande, quando 439 

um loteamento não é regularizado o comprador é 440 

prejudicado, porque depois como vai fazer a escritura 441 
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definitiva, isso também é uma questão para a polícia 442 

civil mesmo, é contra a Lei, como tem loteamentos lá e 443 

foi feito por uma empresa de Piracicaba ninguém é 444 

dono de nada. 445 

André-Esclarecendo, a demanda chegou inicialmente de 446 

Ibiúna, por isso, mas nada impede do ofício ser 447 

aumentado só precisamos mencionar se o Promotor do 448 

público mencionado responde por todos municípios da 449 

bacia, se for podemos ampliar dizendo que é problema 450 

de toda a bacia necessitando de atenção para os 451 

Promotores ficarem atentos nesses municípios. 452 

Presidente-Encerradas as manifestações em votação. Quem 453 

estiver de acordo permaneça como está. Os contrários. 454 

Abstenção. Aprovado por unanimidade. 455 

 Item 7 regulamentação da pesca esportiva clandestina 456 

na represa Itupararanga. 457 

André-Também uma proposta surgida nas discussões das 458 

metas do Plano de bacia em Ibiúna, com um conflito 459 

antigo entre os pescadores de final de semana 460 

normalmente morador de condomínio e os esportistas 461 

com a pesca profissional, poucos são profissionais, 5 462 

ou 6 oficialmente e quantidade crescente dos 463 

pescadores amadores. A CT se reuniu para discutir o 464 
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assunto que já veio várias vezes com esse problema, 465 

esse é um ecossistema de cabeceiras trazendo a 466 

vantagem de melhor controle da qualidade da água, e 467 

a desvantagem de ter pouco peixe, naturalmente, não 468 

tem peixe nem para um e nem para um outro, mas é 469 

muito difícil das pessoas entenderem porque associam 470 

o reservatório limpo tendo muito peixe, e justamente o 471 

contrário, peixe gosta de esgoto, e a CT chegou à 472 

conclusão que não têm nenhuma forma de fazer essa 473 

regulamentação de pesca que todos têm autorização, 474 

não é sua competência e nem do comitê de bacia, o 475 

problema é que tem pouco peixe. A sugestão da CT é 476 

não fazer nenhum tipo de manifestação, mas deixamos 477 

esse ponto na pauta justificativa, principalmente para a 478 

população de Ibiúna porque não dá para solucionar 479 

com regulamentação, não vai ter peixe para todos. 480 

Presidente-Então não é proposta de manifestação do comitê 481 

como acabado de explicar. Informado. 482 

 Item 8 e agora aquela questão de ordem. 483 

Professor Mauro-Aproveitando o resultado da consulta pública, 484 

como já foi mencionado, uma informação, no final 485 

queremos fazer a apresentação. É uma 486 

responsabilidade muito grande essa de fazer a revisão 487 

do plano de bacia que o comitê tem que fazer, e para 488 
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isso fizemos 4 consultas públicas, e para fazer uma 489 

gestão disso, peço autorização para mesa, para uma 490 

apresentação no final porque vamos falar desse site, 491 

abrindo mais um período de consultas para o cidadão e 492 

as entidades entrar no site do comitê. Obrigado. 493 

Presidente-Então voltando para o item 8 do plano de manejo 494 

da APA Botucatu, e a questão de ordem para exclusão 495 

do item da pauta, considerando a exclusão após os 496 

debates, eu chamo de Dr. as pessoas que respeito, 497 

não esquecendo sua manifestação incluindo a sua 498 

posição. 499 

Marcio Vieira-Secretário de meio ambiente de Botucatu-Bom 500 

dia. Na APA de Botucatu existem 10 municípios, 501 

oficialmente e em 2010-13 fizemos muitas audiências 502 

públicas nessas cidades perguntando para os 503 

moradores e para as instituições o que eles desejavam, 504 

em 2014 saiu o relatório final e indo para o CONSEMA 505 

na SMA em São Paulo, foi aprovado, ficaram dois itens 506 

muito polêmicos, na época não aprovados, a questão 507 

dos transgênicos e agrotóxicos dentro da APA, e foi 508 

criado um GT do qual participei, e durante 8 meses 509 

fizemos muitos estudos, trazendo até gente de fora, 510 

não eram políticos, eram técnicos da Secretaria e dos 511 

vencer dá Secretaria, fizemos o relatório que foi 512 
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entregue para o Secretário da época, que está na 513 

mesa do Secretária de hoje, nem sabemos se aprova 514 

ou não, e lógico eu como ambientalista gostaria que 515 

aprovasse para controle melhor do agrotóxico que em 516 

algumas áreas não poder ter, e o demais foi aprovado 517 

no plano de manejo, foi tudo bem regulamentado nós 518 

estamos querendo agora, só nós na instituição da APA 519 

somos fracos, que o comitê nos ajude para realizar a 520 

regulamentação do plano de manejo, para ter mais 521 

força na Secretaria com esse novo Secretário, porque 522 

é a melhor ferramenta, que ela não foi editada, apesar 523 

de aprovado, e para proteger o município, fim da bacia, 524 

nesses 10 municípios da APA, gostaríamos muito que 525 

fosse editado, é uma solicitação para o comitê e junto 526 

com os outros Secretários da APA tendo uma força 527 

melhor.  528 

Presidente- Dr., vou considerar sua manifestação inicial, não 529 

como questão de ordem, que é mais para infração no 530 

Regimento interno, mas como manifestação contrária 531 

no que foi apresentado. 532 

André- Esclarecimento, sobre essa demanda, também 533 

apareceu na discussão das metas do Plano de Brasil e 534 

levado para reunião da CT Planejamento na semana 535 

passada, e lá achamos por bem trazer a demanda para 536 
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a plenária sugerindo um Ofício solicitando 537 

esclarecimentos ao Secretário do meio ambiente, 538 

informando a situação do plano de manejo da APA 539 

Botucatu-Tejupá, e a instalação do Conselho gestor da 540 

APA, que já não tem há 2 anos. 541 

Roberto Polga-Correção, primeiro, meu nome é Polga. A 542 

questão da ordem é exatamente regimental, temos 543 

prazo para poder analisar documentos, foi colocado no 544 

site na sexta-feira, fica inviável fazer análise técnica do 545 

documento, não vou entrar no mérito, entendo tudo que 546 

foi explicado aqui, acharia prudente aguardar o parecer 547 

do Conselho gestor e desse GT que foi constituído, é 548 

apenas questão de prudência. 549 

Presidente-Se  entendi  bem ele não está totalmente contra a 550 

manifestação mais entende que não é oportuna hoje, e 551 

gostaria de ter mais tempo de estudo, isso? A votação 552 

que faremos é pela aprovação ou não da manifestação 553 

oficial do Comitê hoje. 554 

Polga- Existem questões importantes na discussão, temos a 555 

agroindústria na região muito forte, laranja, a cana, e 556 

assim por diante, e isso pode impactar fortemente a 557 

indústria local que aguarda exatamente um parecer 558 

sobre isso, a questão do defensivo agrícola e do 559 

transgênico, e acho que precisamos de cautela quando 560 
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fazemos alguma coisa, se o Secretário ainda não se 561 

manifestou, não vou entrar no mérito, é isso que 562 

gostaria de falar. Obrigado. 563 

Laura S. Perez-SMA-O processo do plano de manejo da 564 

Secretaria, devido a vários problemas que estavam 565 

acontecendo com a qualidade dos planos de manejo 566 

que estavam sendo contratados, sem qualidade, foram 567 

todos suspensos e o Secretário que entrou criou um 568 

Grupo dentro da Secretaria para fazer regramento de 569 

Planos de manejo, discutindo e avaliando os planos de 570 

manejo e inclusive com os Conselhos gestores, e dos 571 

Conselhos gestores através de uma Resolução 572 

estabelece procedimentos para todas as Unidades de 573 

Conservação no Estado, progressivamente está sendo 574 

dada a posse aos Conselhos gestores conforme a 575 

gravidade do caso, inclusive o Gomes de Itupararanga 576 

foi marcado para janeiro a posse, o próprio Secretário 577 

está na posse, logo será instalado o Conselho da APA 578 

de Botucatu. 579 

Presidente-Para entender melhor, a manifestação é a favor da 580 

proposta? 581 

Laura-Não, estou falando qual é a posição da Secretaria, 582 

independente de ter a manifestação ou não já é ponto 583 
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prioritário e em breve teremos o chamamento do 584 

Conselho gestor para a posse. 585 

Francisco Moschini-Rapidamente, nós somos membros do 586 

Conselho gestor da APA CCJ, há mais de 10 anos vem 587 

acontecendo discussão do plano de manejo, como é 588 

complicado, o senhor veja que na nossa região a 589 

empresa que ganhou licitação para fazer o plano de 590 

manejo é de Curitiba, o que ela entende da região de 591 

Cabreúva-Jundiaí, não entende nada, e depois foi 592 

interrompido porque a Rodovia das Colinas que tem 593 

que pagar indenização fica também congelando e a 594 

praticamente 2 anos os Conselhos estão desativados, 595 

para reestruturação, mas fica muito tempo, porque 596 

enquanto não existir um plano de manejo o poder 597 

econômico, o poder imobiliário, vai avançando porque 598 

não tem obrigação nenhuma ocupando os espaços que 599 

não podem ser ocupados. 600 

André-Outro esclarecimento, a proposta da CT não é moção, 601 

mas ofício direcionado ao Secretário pedindo 602 

informações sobre os dois itens, e acho que inclusive 603 

isso aumenta a pressão na Secretaria já que está 604 

trabalhando todo dia para isso para iniciar o mais 605 

rapidamente possível. 606 
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-  Boa tarde. Gostaria de enfatizar aquilo que foi discutido 607 

e analisado na CT, conforme disse o André, oficializar 608 

solicitando informações. 609 

Filipe Martins-Botucatu-Associação Amigos Vale do Aracatu- 610 

Nossas águas contribuem para recarga do aquífero 611 

guarani onde está a APA, duas coisas que estamos 612 

tratando, exatamente na semana passada na CT com 613 

informações sobre a questão do plano de manejo e do 614 

Conselho gestor da APA Botucatu, e apesar da 615 

problemática de todo esse tempo na briga do setor 616 

ambientalista e produtivo, acredito que as coisas têm 617 

que começar a andar um pouco mais juntou, deve se 618 

restabelecer a confiança entre essas duas frentes para 619 

começarmos a ter um projeto de país e cidade que fica 620 

muito claro nesse de mesmo que não seja aceito hoje, 621 

solicitando que tome providências, exceto naquilo que 622 

está sendo discutido ainda, no 4º parágrafo é bem 623 

claro e objetivo que foi aprovado no que não foi pelo 624 

CONSEMA, que o plano de manejo foi aprovado em 625 

fevereiro de 2014, e não queremos abrir frente de 626 

guerra com o setor industrial, como falamos no 627 

parágrafo seguinte, que não foram aprovados 628 

automaticamente e remetidos para outras discussões 629 

em outros fóruns como de fato o Polga nos informou, 630 

porém isso não compromete a edição do Decreto 631 
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estadual que deveria contemplar o que se aprovou sem 632 

ressalvas excluindo aqueles dois itens que ainda estão 633 

em discussão. Um grande problema é o da 634 

especulação imobiliária em área de manancial em 635 

todos municípios, e o plano de manejo já prevê o 636 

zoneamento com lotes adequados para essa região de 637 

4 a 8.000m, esse é nosso objetivo maior, pedimos 638 

então para o Secretário nos informar o que está 639 

acontecendo, acho que temos que fazer isso por 640 

consenso entendendo que todos podem ganhar. 641 

Obrigado. 642 

Roberto Polga- Acho que a discussão está clara, existe 643 

confusão, falam de ofício e tem moção, aqui fala da 644 

manifestação desse Comitê para o Secretário, gostaria 645 

que ficasse muito claro o que vai ser feito, se é pedido 646 

de informação é uma coisa, manifestação no meu 647 

entendimento é outra. 648 

Profa. Gabriela- FATEC Tatuí-Temos que encaminhar as 649 

dúvidas sobre a área de proteção ambiental e queria 650 

saber mais ou menos de quantas pessoas estamos 651 

falando para podermos falar da proteção do corpo 652 

hídrico, e qual saneamento básico necessário, mas 653 

acho que precisaríamos da disponibilidade dessas 654 

informações. 655 
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Presidente-Entendo que você precisa de mais informações, 656 

mas a quem está solicitando? 657 

Gabriela-Desculpa, não sei o nome, mas sobre aquela 658 

problemática das ocupações irregulares. 659 

Presidente-Observação é que esse item já foi esgotado e 660 

superado. 661 

Gabriela-É que a discussão foi retomada agora pouco para 662 

saber quantas pessoas são. 663 

André-Na verdade são dois assuntos diferentes, mas na 664 

verdade as vezes acabam se juntando, o que estamos 665 

notando no comitê é que está acontecendo um grande 666 

fluxo migratório da cidade de São Paulo para o interior 667 

tanto na região de e Ibiúna como no eixo da Castello, e 668 

isso tem acontecido com loteamentos regularizados e 669 

também os clandestinos, não posso dizer quantas 670 

pessoas estão vindo, e uma preocupação 671 

principalmente nessas áreas e em Ibiúna que fica a 672 

principal fonte de água do Alto Sorocaba, e concordo 673 

com você não dá para definir que o problema é 674 

somente um loteamento clandestino, é um dos 675 

problemas da bacia, que também está relacionado com 676 

falta de política pública habitacional porque as pessoas 677 

também precisam morar, junto com a falta de 678 
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fiscalização dos municípios que têm responsabilidade 679 

pelo uso e ocupação do solo. No caso da APA de 680 

Botucatu não discutimos essa questão dos agrotóxicos 681 

e transgênicos porque não foi tema, o que apareceu foi 682 

da necessidade da informação para saber o que está 683 

acontecendo com o processo do Plano de manejo e do 684 

Conselho gestor, e da APA Itupararanga em uma 685 

discussão fizemos em reuniões anteriores o CG foi 686 

novamente  instalado, e  na CT o que discutimos foi 687 

uma proposta do ofício de informação para a Secretaria 688 

de meio ambiente para saber qual é a situação do 689 

plano de manejo do CG e até o momento não está 690 

instalado e nem foi chamado esse material que está 691 

com vocês serve como justificativa para isso.  692 

Presidente-Acredito que não há mais contraditório e inclusive 693 

com o que defende o Dr. Polga, o que se propõe, vou 694 

repetir para ficar bem claro, a proposta em tela é que 695 

caso aprovado seja feito e enviado um Ofício ao 696 

Secretário estadual pedindo informações sobre os 697 

processos de plano de manejo e Conselho gestor. De 698 

acordo? Aceita isso? 699 

Polga- Eu falei do que está escrito. 700 

Presidente-É, mas agora está esclarecido. 701 
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Polga- Da forma como está sendo feito isso não é pedido de 702 

informação, em relação a esse ofício da Prefeitura sou 703 

contrário, agora, pedido de informações sou 704 

absolutamente a favor, quanto mais informações 705 

melhor para poder fazer gestão e a tomada de decisão. 706 

Estou achando isso, sinceramente, confuso, para 707 

levarmos adiante. 708 

Presidente-Proposta do moderador é a seguinte, o senhor 709 

Polga não se sente seguro para aprovar a proposta 710 

como ela foi apresentada, vamos para votação 711 

esgotado o processo de debates, e entendi a posição 712 

dele porque ele se baseia no documento que foi escrito 713 

embasando a votação, não exatamente o que foi falado 714 

microfone, mas ele tem direito de votar contra, vamos 715 

ver agora a maioria como se posicionar. 716 

Vice-presidente-Realmente ficou muito tempo parado o 717 

Conselho gestor da APA e também o plano de manejo 718 

por uma série de fatores, ficou abandonado e agora 719 

está sendo retomado, conversando com ele, disse que 720 

vai colocar uma por uma, e estamos terminando a 721 

partida documentação da APA Tietê-Jumirim, já foram 722 

feitas reuniões, com a presença de todos, forte 723 

presença de agricultores, com grande presença da 724 

agricultura orgânica, que é uma satisfação para nós, 725 
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com interesse de participar, e segundo as Câmaras da 726 

Fundação Florestal de São Paulo no máximo temos até 727 

o final de janeiro para começar a funcionar deixando o 728 

convite para as entidades e isso está acontecendo no 729 

Estado todo e em diferentes situações. 730 

Presidente-Muito bem, respeitando as posições vamos para 731 

votação. 732 

Cida-Esclarecendo o que vamos votar, o ofício ou uma moção 733 

de apelo. 734 

André-Esclarecendo, o ofício não é esse texto de Botucatu, ele 735 

veio apenas para solicitar o pedido de informação, o 736 

que discutimos na CT é um ofício de informação à 737 

SMA, e não entendo que devemos aprovar esse 738 

documento de Botucatu porque ele é só para subsídio 739 

e o que discutimos a questão. 740 

Presidente-Podemos então votar o que exatamente o Dr. André 741 

acaba de falar.  742 

Debates 743 

Laura-Proponho até que seja solicitado informação sobre todas 744 

as APAs e todas as Unidades de conservação da bacia 745 

porque assim agrada a todo mundo. 746 
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Presidente-Pode ser assim? Encerrada a discussão, mais 747 

alguém? Não. Votação. Quem estiver de acordo com 748 

essa proposta verbalizada agora, e esta última do Dr. 749 

André, permaneça como está. Quem estiver contra, 750 

agora é só votação Dr. Polga, não, o debate acabou. 751 

(inaudível) 752 

considerando voto contra, quem pretende se abster? A 753 

proposta que está sendo aprovada é da elaboração de 754 

ofício ao Secretário estadual com pedido de 755 

informações sobre o processo do plano de manejo e 756 

conselho gestor em geral. É isso. Contra? Então 757 

aprovado por unanimidade nesses termos. 758 

 Agora precisamos aprovar a alteração na sequência da 759 

pauta porque um dos nossos anfitriões, o Dr. Tomazela 760 

tem que sair um pouco mais cedo, ele pode apresentar 761 

agora o último item, alguém se opõe? 762 

Prof. João Carlos- FATEC- Boa tarde, gostaria de apresentar a 763 

plataforma que estamos desenvolvendo em relação as 764 

consultas públicas pelo que foi passado já hospedado 765 

no nosso sites, na parte de comunicação, as pessoas 766 

também podem acessar através mobile, dando sua 767 

contribuição. É um sistema fornecendo um ambiente 768 

bastante simples para que toda a população possa 769 
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participar, mas para nós um pouco mais complexo. A 770 

princípio clica no botão fazendo um cadastro bem 771 

simplificado, o nome, telefone, senha e email, é muito 772 

importante sabermos quem está fornecendo a 773 

sugestão em diversos temas, saneamento, água, 774 

drenagem, e por exemplo, se quer mudar aqui, e 775 

depois pode sair da plataforma, retornando deixo a 776 

alteração feita e depois posso ter outra ideia e 777 

desenvolvo, dá para incluir. Depois o comitê vai ter 778 

acesso a todas as consultas entre hoje até a data 779 

estabelecida. Basicamente isso. 780 

André-Obrigado, é muito interessante, depois eu vou trabalhar 781 

na outra ponta sistematização das contribuições. Existe 782 

alguma forma da pessoa ver as contribuições já 783 

oferecidas? 784 

Professor FATEC-Ok, tinha entendido que a pessoa poderia 785 

fazer alteração até março, se quiser não vejo problema 786 

em finalizar a consulta. 787 

André-Na verdade não para finalizar, assim, se quero fazer 788 

proposta sobre saneamento, mas já tem proposta igual 789 

lá, então como um botãozinho só apoio a proposta de 790 

outra pessoa, assim não precisou reescrever, e eu 791 

como gestor no final não preciso ter várias sobre o 792 
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mesmo assunto, tem um com várias pessoas que 793 

apoiaram. 794 

Professor-FATEC- É possível sim dede que as propostas 795 

estejam previamente catalogadas a parte e 796 

apresentada de alguma maneira para o usuário. 797 

Aparecida-Exatamente isso, onde está o texto construído 798 

durante as audiências das 4? 799 

Professor Mauro-Está sendo montado hoje, todo aquele 800 

material pode ser colocado, as 4 consultas públicas 801 

vão ser inseridas. Podem ser colocados sim. Em 802 

relação a pergunta do André faremos essa operação 803 

para não ficar repetido. 804 

Laura-Seria interessante também ter qual é a instituição ou o 805 

segmento que pertence o colaborador até para depois 806 

avaliar, ai vem o total do segmento como se 807 

manifestou. Seria uma informação a mais. 808 

Professor João - FATEC- Essa informação pode ser inserida, a 809 

idéia que foi passada queria um formulário de cadastro 810 

específico, para não inibir que façam essa parte inicial. 811 

Laura-Não obrigatório, ficaria a critério da pessoa preencher 812 

porque facilita depois para avaliação, ainda mais que 813 

tem que fazer plano de ação considerando quem vai 814 
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ser o executor. Outra informação é que o plano de 815 

bacia tem data para ser entregue, foi prorrogado, no 816 

final de março tem que ter o plano pronto. 817 

Rosângela-Em relação ao prazo será realizada uma reunião 818 

em São Paulo que deve ser definido para podermos 819 

passar para o Professor. Queria pedir que o logotipo 820 

seja o do Comitê. Com respeito à pergunta da Cida 821 

sobre o material, temos também marcada outra reunião 822 

com a Fundação e com os que fizeram a compilação 823 

devendo repassar a FATEC estando disponível como 824 

exemplo daquilo que aconteceu nas consultas públicas. 825 

Presidente-Retomando, agora vamos deliberar sobre custeio 826 

da sociedade civil na participação de reuniões 827 

plenárias e demais eventos. 828 

Vice-presidente-Não estive na última reunião da CT, mas fui 829 

informado do que aconteceu, o Fórum mundial das 830 

águas vai acontecer de 17-23 de março em Brasília, 831 

essa é uma luta desde 1995 em luta da sociedade civil 832 

para ter seu custeio de despesas para poder participar, 833 

desde o início da lei 7663 fala de um sistema tripartite e 834 

igualitário, nunca foi porque os outros dois segmentos 835 

têm despesas custeadas, e a sociedade civil não tinha 836 

como cobrir, portanto nunca foi igualitário esse sistema, 837 

porque temos que fazer o nosso trabalho e ainda 838 
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custear nossa participação, e isso começou em uma 839 

reunião em Ribeirão Preto há 2 anos e teve uma Lei 840 

que só prevê a participação da Sociedade civil em 841 

Conselhos, só temos meia dúzia deles, ainda bem que 842 

foi deixada de lado. Na reunião do CRH no dia 14 de 843 

dezembro com a presença do Governador no Palácio 844 

dos Bandeirantes foi votada a nova Lei do plano 845 

estadual foi incluído o custeio da sociedade civil, 846 

faltava uma Deliberação do COFEHIDRO para valer e 847 

em março foi deliberado que dispõe o Fundo e o 848 

reembolso de despesas de hospedagem, alimentação 849 

e transporte com recursos de custeio, é a nossa bíblia, 850 

daí vemos os considerandos, do MPOF, a Lei estadual 851 

16.337/16 contemplando forma do custeio da mesma 852 

forma dos representantes do Estado, depois ressarcido 853 

segundo orientação do Rui Brasil Coordenador do 854 

COFEHIDRO, e agora é a primeira vez que no 855 

segmento tem o transporte para reunião do comitê no 856 

final de junho para Botucatu, vai ser sempre assim, a 857 

outra dúvida com respeito a sede perguntando para o 858 

Rui, sede é a sua casa, e não pode ir de carro, moro 859 

em Botucatu e tem reunião da CT em Ibiúna vou de 860 

ônibus e fazendo a refeição para ser ressarcido. O PCJ 861 

já é diferente porque tem também a administração 862 

federal, porque lá não precisa tirar do bolso você já 863 
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recebe e na última reunião em Itu pediram para tentar 864 

reverter a situação, principalmente em eventos maiores 865 

e mais distantes porque a pessoa pode não ter 866 

condições e perdeu o evento, é essa a preocupação, 867 

mas no momento temos isso e nela temos que nos 868 

basear. Na reunião com o Rui Brasil ele disse que 869 

farão um exercício de 1 ano voltando a discutir e 870 

avaliar em março/2018, quando podemos apresentar 871 

isso para o Rui Brasil fazendo como é feito no PCJ 872 

Federal e tentando mudar a Deliberação. 873 

André-Esclarecendo, esse assunto também foi discutido na CT 874 

Planejamento, foi explicado sobre esse reembolso, 875 

tentamos fazer uma Deliberação, mas já tem essa, é 876 

exatamente como foi falado, o representante da 877 

sociedade civil e estávamos discutindo as reuniões 878 

convencionais do colegiado, plenária, CT, GT, quando 879 

ele sai da sede da sua entidade se deslocando para 880 

outra cidade tem direito ao ressarcimento, transporte, 881 

não pode ser gasolina do carro, Uber, pode ser ônibus 882 

e avião no mais longe, pode ficar em hotel se 883 

necessário e da alimentação também, e a forma para 884 

se ressarcir é pelo MPO, com aqueles limites e o 885 

Roberto depois pode explicar e é com ele o 886 

ressarcimento desses custos. Lembrando que tem que 887 

estar inscrito no Comitê.  888 
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Laura-Outra informação, o Comitê precisa fazer uma 889 

Deliberação para estabelecer os seus procedimentos 890 

específicos para utilizar esses recursos, porque o 891 

FEHIDRO é só para a orientação geral. Primeiro, 892 

quanto tem disponível para custeio, ser todos usarem 893 

não vai ter mais então por isso precisa ter regras, o 894 

orçamento da agência tem de prever isso, o PCJ por 895 

exemplo estabelece participação até 3 CT por 896 

membros. Como será o ressarcimento, ou tem que ter 897 

autorização prévia, tem uma série de procedimentos do 898 

próprio comitê. 899 

Vice-presidente-Recebemos material do PCJ no final do mês 900 

passado que estamos estudando e pretendíamos fazer 901 

reunião da sociedade civil no final do mês mas não iria 902 

dar quórum pela época. A dúvida maior não é essa, 903 

temos um Diretor financeiro e pessoas que trabalham 904 

no comitê há mais de 20 anos, não são todos que 905 

podem por exemplo ir para Brasília, sabemos disso 906 

muito bem, não vamos fazer cópia, estamos 907 

estudando, nós temos muito menos recursos, e o 908 

principal problema é que gastamos para depois ser 909 

ressarcido. 910 

Laura-Temos que ter garantia em relação ao Tribunal de 911 

contas, não tenho regras para custeio desse 912 
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financiamento e como estou usando, precisa ser feito 913 

com bastante antecipação, só para alertar. 914 

Vice-presidente-Repito o que falei artes, recebemos e estamos 915 

estudando, temos a Fundação, o Conselho deliberativo 916 

e também o Diretor financeiro, sabemos que no TC são 917 

eleitas pessoas com competência e honestas, cuidados 918 

tomamos todo o santo dia. 919 

Francisco M.- Rapidamente, no PCJ aprovamos na semana 920 

passada a deliberação, são 6 reuniões plenárias 921 

R$129,00 e CTs. Nossa entidade é fundadora do 922 

comitê, e eu sou membro desde o final de 98, e é 923 

preciso ter um valor fixo, eu venho de ônibus, tenho 924 

que sair 6h da manhã chegar quase no horário, para 925 

economizar, então não tem cabimento esse sistema, se 926 

vai tomar um cafezinho tem que ter nota fiscal, certa 927 

conseguir que seja estabelecido estabelece um valor 928 

se der paga, se não paga a diferença, e sem ficar 929 

justificando essa questão de cafezinho etc, é muito 930 

complicado não vai funcionar, outra coisa a Laura está 931 

preocupada com excesso de requisições, muito bem, 932 

tem muitas entidades da sociedade civil que tem 933 

condições de bancar o custo de seus representantes 934 

não precisa ter reembolsada, não temos condições nós 935 

que somos sem lucros, como representantes de 936 
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sindicatos e de empresas. Sr. Presidente, Vice-937 

presidente, vamos fazer um trabalho nesse sentido 938 

sendo permitido com valor fixo. 939 

Presidente-Estou tentando conciliar algumas manifestações 940 

para nossa deliberação, e agora temos essa do 941 

FEHIDRO com o recurso, podemos dar um 942 

encaminhamento para o comitê reiterar isso. 943 

Pretendemos que seja elaborado e aprovado hoje e 944 

para a Secretaria do comitê, e também como foi falado 945 

pelo Sr. Francisco, se diz por aí mas muitas vezes sem 946 

fundamento legal se é realmente proibido o pagamento 947 

de gasolina, que nossa deliberação de hoje seja para 948 

regulamentação no sentido de quanto maior a 949 

disponibilidade do custeio melhor até limite legal, 950 

atendendo o que disse o Sr. Francisco e a senhora 951 

Laura, mas não temos esse elemento hoje para 952 

deliberação portanto poderemos resolver hoje uma 953 

solicitação para nossa Secretaria preparar isso para 954 

ver aprovado na nossa próxima reunião e que pode 955 

servir aliás para os outros comitês, só quis mostrar isso 956 

como uma solução para o colegiado. 957 

Cida- Eu sou da Sociedade civil, não tem tantos ônibus, é 958 

complicado, temos que ter bom senso para táxis ou 959 

combustível, e pensar em numa diária com valor fixo é 960 
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bem interessante sem por do bolso, e queria saber se é 961 

possível remanejar recursos de uma despesa para 962 

outra, porque algumas parecem muito pequenas em 963 

recurso, não sei como vamos trabalhar na sociedade 964 

civil nesse planejamento. 965 

Roberto Polga-Minha fala vai ser rápida. Fiz parte desse grupo 966 

dos estudos do PCJ, e fizemos comparativo da 967 

cobrança estadual e da federal, e a estadual como é no 968 

nosso caso, está sujeita ao Manual FEHIDRO, que é 969 

claro, tem todo um regramento em relação ao 970 

ordenamento das despesas e a cobrança federal já é 971 

um pouco mais flexível sobre como fazer o 972 

ressarcimento e optamos pela federal porque achamos 973 

inviável a estadual com tanto procedimento burocrático 974 

que não dá para escapar senão infringe as normas do 975 

FEHIDRO, então toda essa discussão do meu ponto de 976 

vista, aprova-se esse documento, mas não tem nada a 977 

ver com uma deliberação que tem que ter regramento e 978 

a que foi feita no PCJ estipula absolutamente tudo, os 979 

valores, como fazer como disse a representante da 980 

Secretaria. Só esse esclarecimento. 981 

Roberto-Diretor financeiro FABHSMT-Ele relação a esse plano 982 

para 2018 como foi comentado, por que não temos 983 

esse valor agora? Porque primeiro não sabemos 984 
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quantas reuniões teremos no ano que vem, quantos 985 

seminários ou cursos vão participar, seria difícil assim 986 

colocar um valor, poderíamos colocar R$100.000 e vou 987 

ter que tirar de outra coisa que temos certeza que vai 988 

acontecer, se tivesse pelo menos uma previsão de 989 

possíveis reuniões, com gastos, sem isso não temos 990 

como colocar. Se há possibilidade de remanejamento? 991 

Com toda certeza, remanejamos como já foi feito, a 992 

planilha vai ser publicada no Diário oficial e entregue 993 

para a Coordenadoria. Por que não pode ser com carro 994 

próprio, pagarmos gasolina para vocês, para a pessoa 995 

que vai utilizar, Deus me livre se acontecer algum 996 

acidente a Fundação e o Comitê vão ser inteiramente 997 

responsáveis, por isso, pelo carro também. 998 

Presidente-Bem, o assunto é complexo como percebem, creio 999 

que nesse momento estou expondo um consenso, ou 1000 

não, no sentido que todos achamos que as entidades 1001 

da sociedade civil deve ser ressarcida, nem necessário 1002 

fazer essa votação, mas a proposta é para aceitar o 1003 

que a Dra. mencionou deliberando para que a nossa 1004 

Secretaria na próxima reunião apresente o regramento 1005 

com todo o arcabouço jurídico considerando todos os 1006 

aspectos falados. 1007 
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Vice-presidente-Que tenha ampla discussão e antes do 1008 

documento final seja reunido o comitê, a Secretaria, a 1009 

Fundação o Conselho, e o maior interessado o 1010 

segmento da sociedade civil, para depuração do 1011 

documento. 1012 

Patrícia-ONG-Na última reunião da CT Planejamento 1013 

conversamos e ficou de ser feito um levantamento de 1014 

custos, comparativo, para se deslocar para cá, na 1015 

minha entidade, temos até que sair antes da reunião 1016 

para poder voltar, esse deslocamento com todo esse 1017 

transporte rodoviário, já seria um entrave, no cálculo 1018 

dos km rodados, mais pedágio, aproximadamente 1019 

R$320/dia com 4 representantes e a reserva mínima no 1020 

Hotel é 260-650 dependendo da época do ano, então 1021 

eu acho, a qual é o papel com a presença da 1022 

sociedade civil? Concordo com o teor da deliberação o 1023 

reembolso, como foi falado, só que o transporte 1024 

rodoviário é que vai dizer se podemos levar isso para 1025 

frente ou não, por causa do horário. 1026 

Presidente-Podemos então voltar, faremos estudos sobre tudo 1027 

isso, é possível, fica para a próxima reunião. Todos de 1028 

acordo? 1029 

 1030 
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 1031 

 Agora então passamos para o item 10, informações 1032 

gerais sobre esses Grupos de trabalho e a deliberação 1033 

COFEHIDRO. Eu vou ter que me retirar, porque foi 1034 

pautado ontem com a presença do Governador do 1035 

Estado uma inauguração Sorocaba de um condomínio 1036 

com 2260 apartamentos, peço perdão mas preciso me 1037 

retirar, e peço para o Vice-presidente assumir, afinal a 1038 

pauta da deliberação está encerrada. Obrigado. 1039 

Vice-presidente-Obrigado. 1040 

André-Vou fazer 3 informes, relacionados. Como já sabem 1041 

estamos na revisão do nosso plano de bacia, que leva 1042 

a operação dos recursos FEHIDRO principalmente 1043 

referentes à cobrança que são direcionados para 3 1044 

PDCs o 1, 3 e 4, e pela nova regra da SSRH temos 1045 

que usar até 25% no 1, no mínimo 60% para SubPDCs 1046 

escolhidos pelo colegiado, inicialmente dentro do GT 1047 

Cobrança porque lá os usuários como Fiesp, os 1048 

Sindicatos e as concessionárias de água e esgoto tem 1049 

fórum qualificado porque são usuários iniciais, e esse 1050 

GT só funciona sob demanda, não está funcionando 1051 

agora, precisa ser reativado e ampliamos essa primeira 1052 

reunião do GT para o dia 15/01, vou entrar em contato 1053 

mas peço para os que querem participar participem 1054 
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além desses que deve obrigatoriamente, se inscrevam 1055 

por favor com o James porque o trabalho é aberto e 1056 

também está nos sites os dados da reunião. Também 1057 

temos que reativar o GT Enquadramento dos cursos 1058 

d'água, foi feito o processo de enquadramento do 1059 

ribeirão Lavapés em Botucatu, e que precisa no plano 1060 

de bacia para ser aprovado até abril, e aquilo foi há uns 1061 

dois anos e o grupo precisa rever os processos de 1062 

enquadramento e para o restante dos rios da bacia, a 1063 

proposta dos mecanismos do reenquadramento pode 1064 

ficar para depois, e o GT, não falei, também tem que 1065 

decidir a questão dos recursos antes de aprovarmos 1066 

projetos FEHIDRO/2018 em junho, e deve ser feito 1067 

logo no começo do ano, e também a Lei nos permite 1068 

reavaliar o preço unitário básico da cobrança, o PUF, o 1069 

m3 de água captada está R$0,02 não precisa ser tão 1070 

urgente mas depois. Para esses dois GT reunião 1071 

marcada no dia 15/11 Sorocaba provavelmente na 1072 

UFSCar ou na Fiesp. Sobre o GT Bacias regionais, 1073 

começaram mas pararam, precisamos reativar no 1074 

começo do ano, discutindo para ver como vamos 1075 

trabalhar com as bacias que não são as principais mas 1076 

são importantes para a preservação nos municípios ou 1077 

um conjunto pequeno de municípios por exemplo bacia 1078 

do Pirajibu, Lavapés, Capivara, deve discutir critérios 1079 
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para essas bacias e forma de trabalhar com elas, esse 1080 

GT vai ser montado. Talvez o SAE de Cerquilho seja o 1081 

coordenador do GT cobrança, mas vai ser decidido em 1082 

reunião, e da mesma forma Votorantim se manifestou 1083 

interessado em coordenar o enquadramento, vai ser 1084 

discutido nas reuniões. Estou convidando todos. A 1085 

primeira reunião da CT Planejamento será 10/01 em 1086 

Ibiúna, para discutir o principal assunto, a duplicação 1087 

da rodovia, depois enviaremos o endereço que já 1088 

temos. Finalização do plano de bacia ficou para abril, 1089 

com uma reunião do colegiado para aprovar, solicito a 1090 

ajuda de todos para auxiliar com informações, metas, 1091 

proposta e ações, e também precisamos fechar o plano 1092 

de ação do comitê. 1093 

 Os projetos FEHIDRO provavelmente serão 1094 

adiantados, e já temos alguns Agentes técnicos 1095 

determinados e é importante os tomadores 1096 

acompanhar e o James e a Presidente da Fundação 1097 

podem ajudar àqueles que ainda não tem o Agente 1098 

técnico. Obrigado. 1099 

Vice-presidente-Informe dos Prefeitos? 1100 

Representante de Cerquilho- Queria deixar aberto nosso 1101 

município para sediar nossa próxima reunião, seria o 1102 

maior prazer. 1103 
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Representante de Tietê-Falando em nome do Prefeito, se 1104 

encontra à disposição para sediar a reunião e qualquer 1105 

encontro. 1106 

Vice-presidente-Primeira do ano em Cerquilho e a segunda em 1107 

Tietê, porque temos uma em março e abril. 1108 

Jean- Ibiúna- Agradecer as presenças no nosso Seminário de 1109 

meio ambiente realizado em Ibiúna, e a participação do 1110 

comitê, com a questão do que PSA, reforço para todos 1111 

para podermos reconhecer o PSA, fortalecendo com a 1112 

SSRH inclusive na plataforma. 1113 

Marcio-Secretaria de meio ambiente Botucatu-Um pequeno 1114 

comentário do Selo Município verde e azul pelo no 1115 

número de municípios que temos do comitê e pelo 1116 

número que ficou, com todos problemas que tivemos, é 1117 

importante todos nós temos a colaboração para todos 1118 

municípios da bacia tivessem pelo menos uma 1119 

certificação, todo estivessem participando, os 1120 

municípios vem fazendo um bom trabalho e tem 1121 

melhorado, continuando a se organizar, nos que não 1122 

tem boa estrutura, lembrando que é uma referência 1123 

boa e todos municípios deveriam fazer uma força 1124 

dentro do comitê porque a maioria poderia chegar na 1125 

certificação trabalhando então de forma mais coesa. 1126 
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Secretário-executivo-Gostaria de agradecer a todos pela 1127 

participação, a FATEC e o Professor Mauro. Muito 1128 

obrigado. 1129 

Vice-presidente-Agradecendo mais uma vez a prefeita e a 1130 

FATEC sempre companheira do nosso comitê. 1131 

 Sobre o Município verde e azul, no ano passado 1132 

tivemos mais municípios certificados e nesse ano caiu 1133 

para 48, agora é um certificado não só estadual é 1134 

Nacional e Internacional, não é só para o município 1135 

mas para a Secretaria de meio ambiente para a 1136 

Prefeitura, o Prefeito, a Prefeita, a população inteira, as 1137 

empresas, com uma série de movimentos dos 1138 

empresários nos municípios, das escolas, de todo 1139 

mundo, muita gente critica o Município verde e azul, 1140 

inclusive nesse ano tivemos muitas alterações e na 1141 

reunião regional em Itu, foi prometido que do jeito que 1142 

começar vai acabar, temos que cobrar isso, e temos 1143 

que envolver a Prefeitura, Secretaria, porque não são 1144 

todos que se envolvem, e uma coisa boa foi o 1145 

ressurgimento do CONDEMA, como em Cerquilho, e 1146 

além de ser deliberativo ele envolve toda a sociedade 1147 

representada dentro do Conselho. Precisamos 1148 

participar nessas várias ferramentas, envolvendo a 1149 

comunidade, a agricultura, envolvendo todos, além do 1150 
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que falei que é um certificado internacional envolvendo 1151 

também os recursos do município então os 48 1152 

municípios que da nossa bacia tivemos 7 certificados, 1153 

não temos certeza mas acho que a nossa bacia teve o 1154 

maior número de certificações,  e dos 7 5 do Médio 1155 

Tietê, está melhorando, o nível da cobrança também, e 1156 

espero que a sociedade civil utilize isso também como 1157 

ferramenta de cobrança e estamos demonstrando 1158 

claramente para o Governo do Estado que estamos 1159 

fazendo nosso dever de casa, e tivemos também 1160 

outros municípios contemplado nos anos anteriores 1161 

que não foram nesse ano, já foi sugerido até formar o 1162 

grupo na rede, vamos cobrar. 1163 

 Falando do ano, foi muito difícil, quase 90% das 1164 

prefeituras tiveram os Prefeitos renovados, é muito 1165 

difícil porque tem que criar novas equipes de trabalho, 1166 

começou com muita chuva e pouco dinheiro, e também 1167 

no comitê batemos o recorde de projetos para esse 1168 

ano todos lá no Agente técnico, e também essa 1169 

questão do plano de bacia, feito dessa forma 1170 

atropelada saindo correndo para entregar isso hoje 1171 

como disse o André, todos nós conseguimos adiar, 1172 

com uma luta muito grande, e a questão do PSA 1173 

também depois de muitos anos de luta virou prioridade, 1174 

passando a ser uma ferramenta, também com a 1175 
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questão do saneamento rural e aquele projeto do 1176 

Engenheiro Américo da SSRH para podermos 1177 

implantar em núcleos rurais através dos projetos 1178 

FEHIDRO com apoio da SSRH. Agradeço a todos 1179 

então. 1180 

Francisco M. - Da próxima reunião, com fogos e trovoadas 1181 

porque é a 50ª. Da última reunião do PCJ os 1182 

promotores do GAEMA, ele participa e é muito ativo, 1183 

uma das coisas que falou sobre a sociedade civil, está 1184 

estudando por meio judicial, não deu para entender 1185 

direito, para que os Comitês do estado de São Paulo 1186 

tem que ter 50% da representação pública e 50% da 1187 

sociedade civil, e o Federal é assim, só para adiantar 1188 

isso. Obrigado. 1189 

Prefeita Maria José-Encerrando, agradecendo a presença de 1190 

todos, desejando a todos boas festas e um santo Natal, 1191 

e que 2018 venha com muitas esperanças, para esse 1192 

comitê com muito trabalho. Bom dia a todos. 1193 

Aplausos 1194 


