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COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ 

 

RESUMO EXECUTIVO DA ATA DA 10ª REUNIÃO PLENÁRIA DE 2016  1 

Data: 30 de novembro de 2016 2 

Horário: 9h00 3 

Local: Auditório da Secretaria da Habitação  4 

Conselheiros presentes conforme lista de presença arquivada na Secretaria Executiva: 5 

SEGMENTO ESTADO 6 

Amauri Pollachi    Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos  7 
Seica Ono    Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE 8 
Carlos Eduardo G. Nascimento Empresa Metropolitana de Águas e Energia – EMAE 9 
Hélio Rubens G. Figueiredo  Sabesp 10 
Gilson Gonçalves Guimarães CETESB  11 
Claudete Marta Hahn       Fundação Conservação e Produção Florestal - FF 12 
Laura Stela N. Perez   Secretaria do Meio Ambiente 13 
Manuela Santos do Carmo  Secretaria de Planejamento e Gestão 14 
Sérgio L. Damiati   Secretaria de Educação 15 
Monica Rossi    Secretaria da Habitação/CDHU 16 
Jefferson Smario   Casa Militar-Coord. Defesa Civil 17 
Claudia Helena Leite   EMPLASA 18 
Filipe Antonio Marques  IPT 19 

SEGMENTO MUNICÍPIOS 20 

Antonio Carlos Nery Pinho  Mairiporã 21 
Jaderson Spina   Santana de Paranaíba 22 
Gabriela Oliveira   São Bernardo do Campo 23 
José Soares Marcondes  Embu Guaçu. 24 

SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL 25 

Francisco de Assis R. Além  CIESP São Paulo  26 
Silene Bueno Purificação  SENAC 27 
Ronaldo Vasques   FIESP 28 
Ricardo Ferraz   CIESP -  Oeste 29 
Sandro de Oliveira Chagas  CIESP - Guarulhos 30 
Hillmann Carlos Henrique A.  CIESP - Cotia 31 
Francisco Silveira Mello Filho SINDAREIA  32 
Juliana Geseira   SIND. RURAL DE MOGI DAS CRUZES 33 
Olavo Alberto Prates Sachs  AE SABESP 34 
Francisca Adalgisa da Silva  APU 35 
Carlos Américo K.   SASP 36 
Osni de Mello    SINDIPEDRAS 37 
Shindi Kiyota    UNIÁGUA. 38 

CONVIDADOS PERMANENTES 39 

Leandro Henrique F. Leme  Ministério Público. 40 
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AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 41 

Francisco Brito   Embu das Artes 42 
Gerson Salviano   IPT 43 
Cristiane Cortez   FECOMERCIOSP 44 
Jumara Bocatto   AEAIS 45 
Luiz Sérgio Ozório Valentin  Secrtaria da Saúde 46 
Marcelo Poci Bandeira  Secretaria de Logística e Transportes 47 
Vanessa Dias    Sinduscon 48 
Lilian Sarrouf    Sinduscon 49 
Silvana Franco Margatho  Secretaria da Agricultura e Abastecimento 50 

1. Abertura. O Vice-Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê – CBH-AT, 51 

Francisco de Assis Além (CIESP) abriu a reunião, constatando existência de quórum, 52 

agradecendo a presença de todos. 2. Leitura, discussão e votação da Ata da 9ª reunião 53 

realizada em 26 de outubro de 2016: Francisco Silveira Mello Filho (SINDAREIA) 54 

esclareceu que tanto para a entidade Sindareia como Sindipedras, a categoria de ambos está 55 

correta, de acordo com seus respectivos estatutos. A Ata foi aprovada por unanimidade. 3. 56 

Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. Amauri Pollachi (Secretário Executivo do 57 

CBH-AT) destacou: (i) o empreendimento referente a “Compensação monetária para 58 

adequação do lote mínimo”  passou por análise de compensação ambiental no GT Consultas 59 

Ambientais mas não se enquadra nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do artigo 2º 60 

da Deliberação CBHAT nº 18/2014, trata-se de empreendimento de pequeno porte;  (ii) pela 61 

consulta da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Suzano sobre uma proposta de 62 

alteração do Plano Diretor local, foi esclarecido que o Comitê se manifesta somente após 63 

análise dos órgãos competentes e sobre a adequação dos Planos inseridos em áreas de 64 

proteção dos mananciais; (iii) a FABHAT firmou termo de compromisso com a Itaipu 65 

Binacional e Instituto Ecoar para promover programa de recuperação ambiental de 66 

microbacias no Alto Tietê; (iv) o cronograma sobre os debates da renovação da outorga do 67 

sistema Cantareira foi reconsiderado e está tendo acompanhamento do Grupo Técnicodo 68 

CBH-AT, inclusive para as audiências públicas. O prazo final de 31 de maio está mantido; (v)  69 

foi aprovado o Projeto de Lei nº 192/16, que aprimora os mecanismos do Plano Estadual de 70 

Recursos Hídricos-PERH com alterações de seus princípios gerais, conceitos e promoção da 71 

adequação, também em função da crise hídrica de 2014 em decorrência das mudanças 72 

climáticas e, atendendo reivindicações colocadas pelo Ministério Público e entidades da 73 

sociedade civil, (vi) prossegue em rito normal e acelerado a tramitação do Projeto de Lei que 74 

cria a APRM do Alto Cotia, após aprovação no Comitê pela Deliberação CBH-AT n° 29, de 26 75 

de outubro de 2016, devendo ser encaminhada para aprovação pela ALESP, e já foi aprovada 76 

pelo CONSEMA, devendo ser aprovada nas instâncias do Conselho Metropolitano de São 77 

Paulo e na reunião de 14 de dezembro do CRH, (vii) Malu Greta (Conselho de Gestão da 78 

Reserva da Biosfera) solicitou indicação de um representante do Comitê para compor o 79 

Conselho, além de reservarem tempo em uma nova reunião para divulgação e esclarecimento 80 

das funções e objetivos do Conselho envolvendo a região urbana da metrópole, e 81 

conectividade entre o CBH-AT e a Reserva da Biosfera, integrando as duas agendas.4. 82 

Deliberação CBH-AT nº 31, de 30/11/2016: Aprova o Relatório I do Plano da Bacia da 83 

UGRHI-06 de 2016, contendo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 84 
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Hidrográfica do Alto Tietê 2016, ano base 2015. Francisco Piza (Diretor Presidente em 85 

exercício FABHAT) apresentou, em síntese: a poluição ambiental, com a quantidade das 86 

áreas contaminadas aumenta ano a ano, grande parte se refere a postos de gasolina com 87 

número de áreas remediadas sempre muito baixo, necessitando de melhorias na qualidade 88 

da informação para elaboração e execução de projeto de recuperação e da qualidade do solo. 89 

Verificou-se também necessidade de aumentar o foco para os investimentos na bacia. O 90 

Plano de Bacia precisou para os primeiros anos de projetos de desenvolvimento institucional 91 

de planejamento e gestão, implantado indiretamente por vários atores e, nem sempre com a 92 

governança do CBH-AT, deve haver maior concentração nas orientativas dos PDPAs 93 

dependendo para sua execução ampla da interlocução com todos os atores da bacia e 94 

definição da finalidade da cobrança pelo uso da água. Carlos Nascimento (EMAE) esclareceu 95 

que deveria haver correção no item, prioridades do controle de cheias, incluindo “geração de 96 

energia elétrica”. Diante de novas solicitações de alterações e pela prévia análise, incluindo a 97 

Deliberação 188 COFEHIDRO sobre PDCs prioritários para investimentos, emitida posteriori o 98 

Relatório, o Secretário propôs a formação de uma Comissão para revisão do Relatório, e, 99 

com as alterações propostas já incorporadas ao texto a Deliberação foi aprovada, com 1 voto 100 

de abstenção, constando no Artigo 1° - Fica aprovado o Relatório I do Plano da Bacia da 101 

UGRHI 06, contendo o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 102 

Alto Tietê 2016, ano base 2015, anexo a esta Deliberação. Parágrafo único. A Secretaria 103 

Executiva do CBH-AT providenciará meios para a ampla divulgação e o envio de cópia ao 104 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Artigo 2° - Fica instituída uma Comissão de 105 

Revisão do Relatório I do Plano da Bacia, composta pelos coordenadores da CTMH e da 106 

CTPA, e um representante das seguintes entidades: DAEE, Sabesp, EMAE e FIESP, para 107 

sua revisão final até 15 de dezembro de 2016. 5. Deliberação CBH-AT nº 32, de 30/11/2016: 108 

Aprova critérios para análise e hierarquização de empreendimentos para indicação ao 109 

FEHIDRO em 2017, e dá outras providências: Josué Barranco (DAEE) explicou que 110 

empreendimentos de demanda induzida são de caráter estratégico para o CBH-AT, 111 

considerados prioritários, e os de demanda espontânea são propostas de interesse individual 112 

do proponente, com abrangência local ou regional. Ambos devem ser enquadrados nas ações 113 

do PBHAT vigente e nos PDC/SubPDCs conforme o Anexo I, sendo que o Artigo 3º distribuiu 114 

no mínimo 80% em empreendimentos de demanda induzida e no máximo 20% de demanda 115 

espontânea, com valores desconsiderando-se a contrapartida, no mínimo R$ 300.000,00 e 116 

máximo de R$ 7.000.000,00. Não serão aceitos em 2017 para concorrer à indicação 117 

empreendimentos de: a) Projetos ou obras para coleta ou transporte de esgotos situados fora 118 

do perímetro das áreas de mananciais; b) Elaboração ou revisão de Planos Municipais de 119 

Saneamento ou Planos Municipais específicos para abastecimento de água, esgotamento 120 

sanitário, drenagem urbana ou resíduos sólidos; e c) Capacitação, comunicação social e 121 

difusão de informações enquadrados nos SubPDCs 8.1 ou 8.3. Os tomadores: apresentarão 122 

suas propostas em reunião conjunta das Câmaras Técnicas, onde poderão ser solicitados 123 

ajustes ou complementações nas suas propostas. Os empreendimentos de serviços e obras 124 

deverão conter, obrigatoriamente, projetos e ações de educação ambiental e mobilização 125 

social, conforme o Anexo II da Deliberação. Haverá avaliação da nota administrativa dos 126 

tomadores, para o desempenho e avaliação gerencial do desempenho dos empreendimentos. 127 

Os representantes de membros de CTs que tiverem empreendimentos a serem analisados 128 

deverão se abster na pontuação de suas propostas e de outros que apresentem conflito de 129 
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interesse. Os empreendimentos classificados e a serem executados obrigatoriamente 130 

apresentarão seus resultados e produtos para uma avaliação de desempenho na Câmara 131 

Técnica. A Deliberação foi aprovada por unanimidade. 6. Deliberação CBH-AT nº 33, de 132 

30/11/2016: Aprova o Parecer Técnico sobre a Compensação Ambiental referente ao 133 

Conjunto Residencial Bosque do Cipó 1, em Embu-Guaçu. O Secretário apresentou o 134 

parecer técnico, o empreendimento apresenta viabilidade da rede coletora enviando para 135 

tratamento o esgotamento sanitário estando praticamente ao lado da ETE Embu do Guaçu. 136 

Não possui nascentes e cursos da águas na proximidade do terreno, e é compatível com a 137 

subárea de ocupação. O empreendedor apresentou toda documentação pertinente para 138 

Cetesb. Por fim, foi verificado que não há impactos significativos nos recursos hídricos, 139 

propondo prosseguir o processo de licenciamento ambiental mediante compensação 140 

ambiental apresentadas à Cetesb e, também identificação por meio de placas e na própria 141 

área de compensação contendo as responsabilidades de preservação da área pelo 142 

empreendedor com identificação clara dedicando a preservação ambiental por efeito da 143 

compensação ambiental. Sendo que ficou incumbido o Grupo de Trabalho Consultas 144 

Ambientais acompanhar o atendimento das recomendações. A Deliberação foi aprovada, sem 145 

alterações, com 1 abstenção, 7. Deliberação CBH-AT nº 34, de 30/11/2016: Aprova o plano 146 

de trabalho, as premissas e a proposta orçamentária anual da Fundação Agência da 147 

Bacia Hidrográfica do Alto Tietê para o exercício 2017, e dá outras providências. 148 

Francisco Piza apresentou, acerca das atribuições da FABHAT destacou o Plano de Bacia, 149 

que está sob análise judicial na concorrência, o Relatório de Situação, o gerenciamento de 150 

recursos financeiros, a reestruturação da FABHAT sendo necessário rever a estrutura para 151 

poder fazer frente às atribuições prevendo contratações de pessoal e um concurso público, o 152 

planejamento dos recursos hídricos, a elaboração do Relatório Anual de Situação, e o da 153 

cobrança, Boletim de monitoramento hidrológico, contratação para implantação do sistema de 154 

cadastro de usuários e o Sistema Gerencial de Informações – SGI. Sobre os novos projetos 155 

aguardam indicação do CBHAT, mas como sugestão para o setor agrícola e industrial estudo 156 

de base para dar consistência estimando quanto consomem de água na irrigação, 157 

principalmente na região do Alto Tietê, o setor agrícola, além do setor industrial. Para o 158 

cadastro de cobrança pelo uso da água rever, melhorando as responsabilidades de cada 159 

órgão no Termo de Cooperação entre FABHAT-DAEE-Cetesb, fazer parcerias e projeto de 160 

comunicação, com atividades de planejamento e também acompanhamento das atividades da 161 

CT, reuniões do Conselho e articular com os municípios suas ações consoantes com o Plano 162 

de Bacia, e na área de comunicação assessoria de imprensa a contratação de uma empresa 163 

especializada. Das fontes de recursos, 10% do valor arrecadado com a cobrança pelo uso da 164 

água em 2017, estimados em R$ 5,0 milhões, 10% do valor arrecadado com a diferença da 165 

cobrança, a partir das diferenças referentes aos anos de 2014 e 2015, estimado para 2017 166 

em R$ 500 mil, 10% da diferença da cobrança de 2016, até 10% de compensação financeira 167 

decorrente do FEHIDRO no valor de  68 mil. Na Projeção de Receitas e Despesas, 168 

aproximadamente, para o ano de 2017 R$ 1.000.000 de saldo, 2018 R$ 222.000 e em 2019 a 169 

arrecadação é insuficiente para cobrir suas despesas em mais de R$ 300 mil. A Deliberação 170 

foi aprovada por unanimidade. 8. Informações sobre o andamento do processo seletivo 171 

do Diretor Presidente da FABHAT; Gilson Guimarães (CETESB) Coordenador da Comissão 172 

do Processo Seletivo informou que o processo de seleção está na sua fase final, com a 173 

Comissão referendando a lista dos 10 nomes que deverão se apresentar na plenária do dia 174 
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12 de dezembro, estabelecida uma agenda de dia integral com todos os candidatos 175 

apresentando exclusivamente o Plano de trabalho, em 15 minutos, sem questionamentos 176 

durante a apresentação. A Secretaria Executiva encaminhará a síntese de currículo e a 177 

proposta do Plano de trabalho. No processo seletivo cada membro terá direito a um voto 178 

recebendo uma ficha com o nome de cada candidato em ordem alfabética com espaço para 179 

observações, sendo que os 3 mais votados voltarão para responder perguntas elaboradas, 180 

cada segmento terá direito a três questões e uma pergunta formulada pela Comissão, 181 

portanto cada candidato responde obrigatoriamente a 4 questões, que serão sorteadas. O 182 

processo será mediado pelo Presidente que será também o condutor. O Secretário solicitou a 183 

presença de todos pela importância do evento, convidando também as entidades sem direito 184 

a voto e o Ministério Público, entre outras entidades, informando também que a Secretaria 185 

Executiva acompanhou providenciando todo suporte aos membros e candidatos, sendo um 186 

evento de dia inteiro com um trabalho extraordinário fortalecendo a FABHAT. 9. Outros 187 

Assuntos. Tendo sido cumprida a pauta de trabalhos e não havendo mais assuntos, o Vice-188 

presidente deu por encerrada a reunião. Esta Ata constitui o resumo dos registros da Ata 189 

completa, que contém o inteiro teor desta reunião Extraordinária, e foi elaborada pelo 190 

Taquígrafo Dartan Gravina com revisão da Secretaria Executiva do CBH-AT. 191 


