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ATA 1 

55ª Reunião da Câmara Técnica 2 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos - CTPLAGRHI 3 

Reunião conjunta com a CTSAN 4 

DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  5 

DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ CBH-SMT  6 

Data: 21 de junho de 2018. 7 

Local: Núcleo de Extensão ETC, UFSCar, Santa Rosália - Sorocaba - SP. 8 

 9 

A Câmara Técnica de Planejamento CTPLAGRHI reuniu seus membros em 10 

reunião conjunta com a CTSAN, e os convidados, na Ordem do Dia a pauta 1) 11 

Avaliação de pleitos para serem deliberados na próxima plenária e reenviados à 12 

SECOFEHIDRO; 2) Avaliação do Relatório de Situação - 2018 e o Plano de Ação, 13 

3) Proposta de coordenação do GT-AJI, 4) Proposta de coordenação do GT-COB 14 

e 5) Informes. André Cordeiro dos Santos (Coordenador CTPLAGRHI e Professor 15 

Dr. do Núcleo ETC UFSCAR Sorocaba) cumprimentou todos e abriu a reunião. 16 

Iniciado com a Avaliação do Relatório de Situação- 2018 e o Plano de Ação, 17 

Rafael Ocanha apresentou, em síntese: o Relatório é um monitoramento para as 18 

ações necessárias previstas no Plano de bacia do Comitê, se trata de um Modelo 19 

Simplificado porque a CRHi não tem disponibilizado todas as informações com 20 

antecedência, pelo ano base 2017. Também atenderam algumas mudanças de 21 

procedimentos, o Relatório de Situação contém: Introdução, Caracterização da 22 

UGRHI, Quadro Síntese da UGRHI – correlação com o PI e PA, Avaliação dos 23 

Pleitos FEHIDRO em relação as prioridades do PBH, Análise da Situação dos 24 

Recursos Hídricos, Considerações Finais, Anexos, Terminologia Técnica, 25 

Glossário e Referências Bibliográficas e são elementos novos a Análise da 26 

Situação dos Recursos Hídricos, Anexos, Terminologia Técnica e o Glossário. Há 27 

aumento da demanda da água na bacia, tanto a superficial como a subterrânea, 28 

acompanhando o aumento populacional, dobrando principalmente no uso rural, 29 
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tanto pelo aumento da vazão como pela necessidade de vários proprietários 30 

rurais adequarem sua captação junto aos órgãos de outorga, o que serve de 31 

alerta para o Comitê. Jorge (DAEE) esclareceu que houve muita demanda de 32 

outorga dos poços e juntamente com incremento da fiscalização, por isso o 33 

aumento na outorga, sendo que alguns poços foram lacrados e o usuário 34 

procurou a regularização. André Cordeiro ressaltou que os números anteriores 35 

com os dados para agricultura eram subestimados por isso agpra é um dado mais 36 

real quase dobrando de 2013 a 2017, na maioria em grande parte a bacia está em 37 

situação demanda-disponibilidade crítica, considerando inclusive a distribuição m3 38 

por habitante/ano. Na questão do saneamento houve algumas melhoras, mas o 39 

esgoto remanescente de 34 kg DBO/dia equivalendo a uma população de 40 

aproximadamente 200.000 habitantes são jogados in natura, com alertas para a 41 

região do Alto Sorocaba especialmente nas cabeceiras da represa Itupararanga 42 

sendo algumas ETEs-Estação de tratamento de esgoto ainda não entraram em 43 

operação. Sobre os resíduos todos os municípios têm disposição em aterros 44 

controlados. A destinação de lixo está adequada nos municípios como um todo na 45 

bacia. Sobre a qualidade das águas consisederaram os índices IQA, IAP, com 23 46 

pontos de monitoramento IQA, em quase todos os pontos de monitoramento o 47 

IQA do rio Tietê foi classificados como Ruim, mas em 2017 dois pontos foram 48 

classificados como regular, aumentando os pontos de monitoramento e no IAP 49 

quatro pontos foram classificados como Ruim. Há necessidade de monitoramento 50 

principalmente das águas subterrâneas. Há carência de estruturas e de 51 

organização do saneamento rural em todos os municípios representando o risco 52 

de contaminação para as águas subterrâneas. Houve melhora do índice para o 53 

abastecimento público, os mais abaixo estão em situação ruim e, a qualidade das 54 

águas subterrâneas também tem sido prejudicada. Alguns índices como 55 

manganês podem estar relacionados aos agrotóxicos. Nos indicadores da gestão 56 

com o número de reuniões e a frequência média, com apenas 4 reuniões 57 
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plenárias realizadas em 2017 em frequência aproximada média de 55 a 60, e a 58 

maior parte foi para a discussão do Plano de bacia e para a CT de Planejamento. 59 

Da análise e acompanhamento dos projetos FEHIDRO, como um item novo, em 60 

2017 foram aprovados  54 projetos, mas a CRH remanejou alguns PDCs, portanto 61 

devem respeitar a Deliberação CRH 188 tendo maior atenção na análise, os 62 

Planos de saneamento foram todos remanejados para o PDC 1. A Secretaria 63 

executiva do Comitê Rosângela César (CETESB) disse que o Comitê pode 64 

colocar no PDC 1 os estudos, não há obrigatoriedade e até 2019 PDC 3, 5 e 7 65 

são prioritários. Foi apresentado o quadro do valor de investimento para cada 66 

PDC sendo o 3 cerca de R$ 18 milhões e o 1 R$14 milhões, observando que o 67 

índice perdas das águas ainda tem pouco investimento e também a restauração 68 

de APPs. Existem vários estudos, falta mais ação. Das conclusões, problemas 69 

com o sistema de esgotos principalmente nos municípios do Alto Sorocaba, Médio 70 

Tietê superior e Médio Sorocaba. A disponibilidade real de água na bacia é menor 71 

do que apresentam os dados uma vez que alguns corpos d'água se encontram 72 

inapropriados para o uso, e isso se reflete em uma situação de alerta. Foram 73 

implantados dois novos pontos de monitoramento para o IQA, nos Ribeirões 74 

Avecuia e Lavapes. Também foi implantado um ponto de monitoramento para 75 

IAP, no Ribeirão Avecuia. Mas ainda há necessidade de aumentar a rede de 76 

monitoramento dos pontos que avaliam o IAP, visto que sua abrangência ainda é 77 

muito reduzida, quando comparada com a rede de monitoramento do IQA. O 78 

mesmo é necessário para os pontos de monitoramento das águas subterrâneas. 79 

Há necessidade de maior atenção para os pontos de monitoramento que 80 

apresentam constantemente valores desconformes nas avaliações de águas 81 

subterrâneas, como a presença de bactérias Baixa densidade das redes de 82 

monitoramento quali-quantitativos dos recursos hídricos na UGRHI 10. Há uma 83 

carência de estruturas e de organização do saneamento rural em todos os 84 

municípios, representando riscos de contaminação das águas subterrâneas. A 85 
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relação entre demanda estimada e realizada já se aproxima do limite de uso de 86 

água da Bacia, atingindo o nível crítico para demanda em relação ao Q 7,10, 87 

gerando uma situação de “alerta” para que uma maior eficiência nos mecanismos 88 

de distribuição e uso dos recursos hídricos seja aplicada. Nos debates, foi 89 

considerado o recorte por subbacia, houve alguns projetos para saneamento rural 90 

e é preciso ocorrer o levantamento desses projetos, é importante analisar o anexo 91 

com os pleitos, na análise dos gráficos também com simulação dos pontos para 92 

avaliação, para verificar se o Comitê está atendendo ou não, levando para uma 93 

análise do colegiado onde todos avaliam. Também seria necessário prazos 94 

maiores para os reajustes. Maria Otilia (FATEC) comunicou que o Relatório está 95 

disponibilizado em um linck pela FATEC. Rosângela convidou todos para 96 

participarem juntamente com a UGP que está mais próxima da confecção do 97 

Plano, para aperfeiçoarem o Plano de bacia. James Martins, Diretor Técnico da 98 

Fundação Agência de Bacia SMT do CBHSMT disse que no grupo composto pelo 99 

app Whatts já está disponibilizado o linck de acesso ao Plano de bacia e Rafael 100 

sugeriu também deixar no site sigrh porque a contribuição de todos é muito 101 

importante. A Secretária ressaltou que nunca são estanques as alterações podem 102 

ser feitas com as contribuições e também que é importante todos verificarem se o 103 

Relatório atende ou não a pontuação daquilo que é necessário para o Comitê 104 

atender. Na sequência e já entrando no item Avaliação de pleitos para serem 105 

deliberados na próxima plenária e reenviados à SECOFEHIDRO; foram 106 

apresentados também os dados do Plano de ação. Maria Otilia lembrou com 107 

respeito ao projeto Planos municipais de Saneamento que em uma reunião do 108 

Comitê anterior o Prefeito de Jumirim solicitou que outros municípios também 109 

pudessem ser contemplados, com isso o TR foi reavaliado e estão trabalhando 110 

desde maio quando assumiu o CERISO, além do que a realidade mudou desde 111 

então, portanto o Plano está sendo readequado para contemplar diversos 112 

municípios. Foi comentado que o município de São Manuel está com seu plano 113 
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ligado à verba de outra bacia, assim em uma primeira análise são 33 municípios 114 

que devem ter seus planos avaliados, sendo necessário também demonstrar os 115 

valores, e o projeto deve ser avaliado e aprovado no plenário do dia 29, a lista de 116 

presença da reunião seria a base para a retomada de avaliação do Projeto os 117 

participantes representando na reunião deveriam fazer as modificações no 118 

mesmo dia. O Vice-presidente Wendell Rodrigues (ICATU) disse que o Plano será 119 

disponibilizado, mas também é preciso verificar se todos os municípios têm sua 120 

Lei municipal aprovada. Houve debates com informações sobre os municípios que 121 

já tinham o plano. O Vice-presidente também ressaltou os problemas de 122 

comunicação pela troca de poder nas prefeituras, que a revisão era de 123 

responsabilidade das Prefeituras e, depois haverá provavelmente participação de 124 

uma empresa contratada, os municípios devem repassar suas informações de 125 

forma que o plano possa ser aplicável, sendo de comum acordo que devem 126 

passar mais responsabilidades para empresa que vai elaborar, tendo uma equipe 127 

mínima firmado em contrato, havendo uma boa participação da empresa e as 128 

prefeituras com o Comitê organizando as reuniões e apoiando. Gustavo (Porto 129 

Feliz) também recomendou como muito importante a participação dos técnicos, 130 

pois esse será o maior fator para o sucesso do Plano. Também foi enfatizado a 131 

importância de um TR bem-feito. Maria Otilia disse que o edital da licitação será 132 

embasado no TR pela equipe técnica, mas o Edital não é uma cópia do TR. 133 

James disse sobre os contratos FEHIDRO que o Banco do Brasil fez contatos 134 

para assinatura dos contratos e solicitou documentações, talvez até solicite 135 

complementações, alertou que mudaram os procedimentos para o ano, não 136 

enviarão diretamente para a Fundação e sim diretamente para o Tomador, 137 

portanto precisam ficar atentos, com prazo até 30 de junho, devendo também 138 

prestar atenção que uma das vias pedem para assinar e ficam com uma via, e 139 

também o Banco solicita uma conta nova, ao final colocou-se à disposição e para 140 

os demais esclarecimentos. Novamente entraram em debate sobre o índice da 141 
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qualidade das águas, Rafael esclareceu que o Fósforo Ph sempre se mostrou 142 

acima do esperado na bacia. Roberto (professor UNESP) colocou como que na 143 

qualidade das águas do Sorocaba sempre aparece em amarelo, tem ocorrido 144 

piora pelas amostras coletadas, e só aparecem os dados urbanos, porém 145 

trabalham com os dados rurais, e tem de ser avaliados como, por exemplo, em 146 

Ibiúna que tem grande produtividade agrícola comprometendo a parte ambiental 147 

com lançamentos generalizados, parece ser característica da região, e ressaltou 148 

também que a disponibilidade é preocupante. Rafael concordou que é preciso 149 

maior levantamento no ambiente rural. Maria Otilia disse que vai encaminhar por 150 

email o Relatório de Situação. Sobre os pleitos FEHIDRO e os da cobrança, 151 

houve sugestão de melhoria na comunicação porque às vezes os Agentes 152 

técnicos se colocam distante, e é preciso união de todos para o bom andamento 153 

dos projetos. André Cordeiro disse que também às vezes há problema com os 154 

prazos e a comunicação dos Agentes chega muito depois, porém sempre James 155 

tenta solucionar, também está em andamento um projeto pelo FEHIDRO e SSRH 156 

que prevê mudança dos Agentes técnicos. Vários pleitos de projetos tiveram sua 157 

situação atualizada e entraram em acordo que poderia haver indicação de projeto 158 

até o dia 29 podendo submeter os mesmos projetos com os mesmos valores, 159 

depois entrariam na discussão se o Agente técnico era o ideal ou não, e também 160 

informou sobre a Deliberação COFEHIDRO, em função do PL 315, que reduziu as 161 

verbas dos royalties de energia reduzindo os valores para os Comitês, e colocou 162 

a sugestão para retirada de projetos para 2019 sabendo que deverão ter projetos 163 

cancelados no Comitê, mas em função do PL com certeza haverá diminuição de 164 

recursos FEHIDRO em 2019. James disse que ainda o estado de São Paulo pode 165 

avançar em tratativas no Senado para não prejudicar os Comitês de bacia. André 166 

disse que ao aprovarem no Comitê podem fazer manifestação que há problemas 167 

com os Agentes técnicos, os projetos estão voltando e por isso talvez necessitem 168 

de maior prazo, também solicitou o apoio dos Tomadores. A Secretária disse que 169 
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é importante colocar nos considerandos da Deliberação que os projetos são 170 

importantes para a bacia hidrográfica, considerando também todas as diversas 171 

situações, por isso também devem ser reenviados. James disse que dos projetos 172 

a situação agora ficou por conta do Agente financeiro. Concordaram que até o dia 173 

27 ao meio-dia os municípios de Boituva, Ibiúna, Sorocaba, Mairinque, Tietê, 174 

Cerquilho devem ter toda a documentação impressa e o projeto. Ao final dos 175 

debates também decidiram: não reajustar os projetos de 2018, resgate dos 176 

recursos futuros de 2019 para compor os recursos faltantes, os projetos com 177 

problemas burocráticos diversos devem ser aprovados até o dia 29 pela 178 

Deliberação separada, colocando os problemas nos considerandos para tentarem 179 

resolver a questão da falta de Agente técnico na análise do projeto, se houver 180 

problema na adequação da porcentagem aos PDCs deverão resolver depois com 181 

argumentos. Também foi comunicado que alguns projetos ficaram em um banco 182 

de projetos, considerando a fila, não serão abandonados, e já no início do ano 183 

reanalizam, somente os que tiveram problema, mas não serão aprovados 184 

automaticamente. Os projetos já avaliados, serão abertas no prazo apropriado 185 

novas inscrições. Depois da plenária do dia 29 deveriam enviar na reunião da 186 

Câmara de planejamento em agosto entrando em contato para ver se os 187 

Tomadores ainda tem interesse, considerando juntamente os projetos que têm 188 

problema, de forma a tentar enviar ainda em 2019. Seguiu-se diversos debates e 189 

foi considerado também que para o total dos recursos à disposição do Comitê 190 

deve ser resolvido o problema de contabilidade para apuração mês a mês 191 

principalmente sobre os recursos vinculados e o recurso disponível. Passaram a 192 

tratar da pauta da reunião plenária do dia 29 e também foi observado para colocar 193 

na Deliberação os projetos que deverão entrar na fila, André disse que 194 

provavelmente não conseguiria disponibilizar no mesmo dia, mas já poderiam 195 

colocar alguns projetos na fila, cada um com sua situação, avaliando que no dia 196 

27 havendo o valor disponibilizado deveriam ter a lista de espera com o número e 197 



Página 8 de 8 
 

 

Av. Américo de Carvalho, 820 - Jardim Europa - Sorocaba/SP  - CEP: 18045-000 
Fones: (15) 3031.3110 / (15) 3222.2065 

o valor do projeto, a serem enviados por correio eletrônico para todos e a ser 198 

votado no colegiado na reunião plenária. Foi considerado também que deve 199 

manter o critério para 1 projeto e para 1 outro com menor valor, ou consultar para 200 

ver se o Tomador abre mão. André ressaltou que seria necessário ter disponível o 201 

montante dos valores para poder montar as Deliberações, com inserção na pauta. 202 

No item 4) Proposta de coordenação do GT-COB, é necessária a Coordenação 203 

do grupo que atualmente tem a importante participação do SINDAREIA, Fiesp, 204 

Ciesp, SOS Itupararanga, UNESP Botucatu, IGP, Sindicato rural de Piedade, e 205 

suplentes SINTAEMA e Fiesp Botucatu, com sugestão de levar os nomes para o 206 

colegiado decidir além de agendar uma reunião do CTCob que tem como missão 207 

muito importante rever os valores da cobrança e para definir a composição e a 208 

Coordenação. Do pela Câmara técnica jurídica foi convidado o professor 209 

Francisco da FATEC Sorocaba como Coordenador tendo como principal pauta o 210 

Regimento interno e a revisão do Estatuto do Comitê. Pelos item 5) Informes foi 211 

agendada a próxima reunião da Câmara técnica planejamento para o dia 20 de 212 

julho. 213 

Não havendo informes o Prof. André agradeceu as presenças e encerrou a 214 

reunião. Esta ata foi taquigrafada pelo taquígrafo Dartan Gravina.   215 


