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RESUMO EXECUTIVO DA ATA 1 

6ª REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 2019 2 

Data: 17 de dezembro de 2019 3 

Horário: 9h00min 4 

Local: Sala 09 – Espaço Jacyra Sanches – Av. do Café, 460 – Metrô 5 

Conceição – São Paulo – SP. 6 

Conselheiros presentes conforme lista de presença arquivada na 7 

Secretaria Executiva: 8 

SEGMENTO ESTADO 9 

Luiz Fernando Carneseca   DAEE- Secretário Executivo CBH-AT 10 

Laura Stela N. Perez   SIMA  11 

Maria Emília Botelho    CETESB 12 

Seica Ono     DAEE 13 

Mara R. S. Ramos    SABESP 14 

Júlio T. Nagase Secretaria da Agric. e Abastecimento 15 

Sérgio Luiz  D.    Secretaria da Educação 16 

Gerson Salviano de A. Filho  IPT  17 

Paulo Sérgio de Almeida Leme           Secretaria Fazenda e Planejamento 18 

SEGMENTO MUNICÍPIOS 19 

Marcus V. de Almeida e Melo Mogi das Cruzes- Presidente CBH-AT 20 

Daniel Teixeira de Lima  Mogi das Cruzes 21 

Murilo Andrade Valle  Santo André 22 

Jumara M. Bocatto Embu Guaçu 23 

Pedro Luiz de C. Algodoal São Paulo 24 

Marcelo Rodrigues da Motta Itapecerica da Serra 25 
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Mauricio A. Rodrigues Juquitiba 26 

Vanderlon Gomes Salesópolis 27 

Adolfo J. R. de Almeida  Biritiba Mirim  28 

Miguel Reis Afonso Suzano 29 

Mamoru Nakashima Itaquaquecetuba 30 

Geovane Bassan Barueri 31 

p/ Adherbal Lemos da Silva Cajamar 32 

SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL 33 

Amauri Pollachi APU-Vice-Presidente CBH-AT 34 

José Roberto Terassi ACISE 35 

Dimitri Auad  MDV 36 

Tiago D. Martins UNIFESP  37 

Cristiane L. Cortez FECOMERCIO 38 

Ricardo de Aguiar Quadros CIESP - Alto Tietê  39 

Hillmann Carlos  H. Albrecht CIESP - Cotia 40 

Ricardo Saad CIESP - São Bernardo do Campo 41 

Miriam Duailibi ECOAR 42 

Shindi Kiyota UNIAGUA 43 

INTEGRANTES CONVIDADOS 44 

Leandro Henrique F. Leme  Ministério Público Estado de São 45 

Paulo  46 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 47 

  Katia Bastos Florindo Fundação Florestal 48 

  Marcelo Sampaio SINDIPEDRAS 49 

  Luciomar S. Werneck SABESP 50 
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1. Abertura. O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê-51 

CBH-AT, e Prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Vinícius de Almeida e 52 

Melo constatando quórum abriu a reunião agradecendo a presença de 53 

todos. Reiterou sua condução por uma gestão transparente e da 54 

necessidade de repensarem as ações do Comitê para que no ano 55 

vindouro, 2020, tenham como meta a maior utilização possível dos 56 

recursos em apoio aos projetos que beneficiam a bacia.  57 

2. Leitura, discussão e votação da ata da 5ª Reunião Plenária de 2019, 58 

realizada em 14 de novembro de 2019.  Aprovada por unanimidade. 59 

3. Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. Expedientes 60 

disponibilizados no site do sistema SIGRH. Amauri Pollachi, Vice-61 

Presidente do CBHAT comunicou que haverá alterações administrativo-62 

financeiras nas operações dos Fundos estaduais, que acarretará em 63 

eventuais contratempos e burocratização para a gestão do Fundo 64 

FEHIDRO, e o Comitê deve permanecer atento, assim como pela 65 

aprovação pela Câmara dos Deputados do PL que visa alterar o marco 66 

legal do saneamento, no destaque que o projeto altera significativamente 67 

as atribuições da prestação do serviço de saneamento, e o 68 

posicionamento dos municípios no exercício de suas atribuições, 69 

estabelecidas pelo quadro federativo, sendo que diversas entidades do 70 

setor se colocaram contrário ao projeto.  71 

Prestada homenagem póstuma para Claudio Lilz ambientalista da 72 

entidade MDV, que muito trabalhou pelas causas ambientais e na 73 

subbacia Billings-Tamanduateí. 74 
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4. Deliberações.  75 

4.1. Deliberação CBH-AT n° 86, de 17 de dezembro de 2019, que 76 

aprova a Informação Técnica sobre a compatibilidade do Plano 77 

Diretor de Santo André. Aprovada por unanimidade. Pelo analisado 78 

comprovou-se compatibilidade entre o que propõe a Prefeitura de Santo 79 

André e o disciplinamento da legislação, sem nenhum problema de 80 

compatibilidade do planejamento urbanístico proposto, principalmente com 81 

a questão dos mananciais. José Roberto Terassi (ACISE) foi totalmente 82 

favorável, justificando voto, também enalteceu as grandes colaborações 83 

do Secretário Eduardo Trani, Márcia M. Nascimento e Gil resultando em 84 

benefícios que, segundo suas palavras “a região de Embu das Artes e 85 

Itapecerica da Serra, tem alívio de processo da CETESB em mais de 80%, 86 

criando uma Câmara de integração dos municípios, onde o processo 87 

demorava de 3 a 10 anos estamos com a meta, ajustada, para no máximo 88 

120 dias.”  89 

4.2 Deliberação CBH-AT n° 87, de 17 de dezembro de 2019, que 90 

aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso da 91 

Água, para 2020. Aprovada por 21 votos, 1 abstenção e 1 voto 92 

contrário de Roberto Terassi. 93 

O Anexo I do Plano de aplicação de recursos da cobrança para 2020, pelo 94 

Decreto Estadual nº 50.667, de 30 de março de 2006 com apuração final 95 

da disponibilidade para investimento o valor de R$ 130.021.883,52. 96 

Roberto Terassi se posicionou contrário ao uso dos recursos para 97 

utilização em 2020, uma vez que não estavam devidamente destinados 98 

para as áreas de mananciais, e particularmente aos municípios com 99 
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territórios em APRMs, além do que, o debate e as decisões deveriam 100 

ocorrer no âmbito dos Subcomitês de bacia, que no passado foram os 101 

verdadeiros protagonistas do sistema, mas com tristeza muito grande diz 102 

que percebe atualmente os Subcomitês inativos e, deveriam ser ouvidos. 103 

Finalizou dizendo das enormes dificuldades que ao longo do tempo foram 104 

engendradas para os Tomadores captarem recursos, ressaltando que 105 

durante todo o ano deixou clara a sua posição. Jumara M. Bocatto (P.M de 106 

Embu Guaçu) disse que enfrentou sérias dificuldades para aprovação de 107 

projeto beneficiando o Município e que “o Comitê tem que pensar em uma 108 

forma para que o dinheiro da cobrança pelo uso da água chegue aos 109 

mananciais, onde saiu, está na Lei, porque nós municípios produtores de 110 

água precisamos com urgência de recursos. [...] é preciso fazer algum 111 

trabalho para proteger os mananciais com recursos para que cada 112 

subbacia que paga pelo uso da água tenha retorno.” O Presidente 113 

comunicou que Mogi das Cruzes também não conseguiu colocar em 114 

prática o projeto pleiteado, porque não conseguiu licenciamento e, 115 

complementou “são coisas que amarram, a regra hoje é ruim, vamos 116 

trabalhar para que no próximo ano todos nós possamos repensar.”  117 

4.3 Deliberação CBH-AT n° 88, de 17 de dezembro de 2019, que 118 

aprova o Plano de Ações e Programa de Investimentos – PAPI 2020-119 

2023. O Plano de Aplicação foi aprovado por 23 votos favoráveis, 1 120 

contrário e nenhuma abstenção. 121 

Os estudos do Plano de Ação e Programa de Investimentos PAPI 2020-122 

2023 ocorreram de forma participativa e em diversas reuniões, sendo que 123 

na reunião conjunta Câmara Técnica de Planejamento e Articulação-124 
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CTPA, com GTPL, de 02 de dezembro de 2019, o PAPI foi avaliado, foram 125 

sugeridas alterações, atendidas e incluídas. Definindo para o quadriênio 126 

55 ações contemplando os mais variados PDCs e subPDCs prioritários 127 

estabelecidos pelo Plano de Bacia do Comitê. O percentual de dez por 128 

cento ficou incidente sobre o que for arrecadado com a cobrança pelo uso 129 

dos recursos hídricos para repasse à FABHAT como braço executivo das 130 

ações definidas pelo Comitê para a bacia. Hélio Suleiman (FABHAT) 131 

comunicou que para cada ação constituirão tipologias de projetos, como 132 

indicativos de empreendimentos possíveis de serem financiados, e 133 

também adotando postura pró ativa para FABHAT buscar possíveis 134 

Tomadores para os recursos, além de colocar a Agência à disposição dos 135 

que pleiteiam recursos do Comitê. Nesse sentido o Presidente também se 136 

comprometeu em divulgar a disponibilização dos recursos aos Consórcios 137 

Intermunicipais. Maria Emília Botelho (CETESB) disse que a Câmara 138 

Técnica também poderia participar mais ativamente nesse processo de ir 139 

até os possíveis atores na bacia como Tomadores de recursos para 140 

executar empreendimentos em prol da bacia. Dimitri Auad (MDV) solicitou 141 

maior sensibilização na análise para os Agentes técnicos nos projetos 142 

importantes para a bacia e perguntou se ações para projetos com outras 143 

soluções de tratamento sanitário, como o orgânico, e a questão da 144 

compostagem foram contemplados, Maria Emília disse que o objetivo foi 145 

contemplar todos os tipos de tecnologias, e a apresentação era apenas a 146 

título de exemplo. Terassi disse que o Plano de Ação deveria ter sido 147 

exposto e debatido nos Subcomitês para garantir o pleito dos verdadeiros 148 

interessados, em especial ouvindo os municípios que tem seu território em 149 

área de mananciais, e da necessidade do Comitê destinar recursos 150 
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financeiros para os cursos de capacitação em áreas como licenciamento, 151 

fiscalização e aplicação da legislação, especialmente nesses municípios. 152 

Laura Stela Perez (SIMA) explicou que para o processo de seleção das 153 

ações nas Câmaras, atenderam o Plano de bacia aprovado pelo Comitê 154 

estabelecendo o período em que as ações definidas serão executadas, 155 

contemplando diversas ações, para fiscalização, educação ambiental e 156 

também para a capacitação sendo que, as reuniões na Câmara sempre 157 

são abertas. O Vice-presidente sugeriu para FABHAT disseminar de forma 158 

ampla a disponibilização dos recursos do Comitê e reservar em sua 159 

agenda atendimento fornecendo também orientações a todos os 160 

interessados que pretendem apresentar projetos. Luiz Fernando 161 

Carneseca (DAEE) Secretário Executivo do Comitê, disse que também 162 

deveriam observar, conforme discutido na reunião passada, sobre a 163 

necessidade legal de aplicar 50% dos recursos nas áreas de mananciais. 164 

5. Informes. Foi apresentado o site do Comitê com domínio oficial 165 

www.comitat.sp.gov.br que contempla diversos itens como as últimas 166 

notícias, publicações, a agenda do Comitê, um pequeno resumo com o 167 

mapa de cada área e respectivos PDPAs, o institucional com breve 168 

apresentação do Comitê, time-line com os principais acontecimentos 169 

desde a criação e instalação pela política de recursos hídricos, e o 170 

instrumento da cobrança pelo uso da água, entre outros. Dimitri sugeriu 171 

link com a política estadual das mudanças climáticas, política de 172 

saneamento e a política de resíduos, o Vice-presidente considerou 173 

pertinente, e que no site já estava disponível conteúdos sobre a legislação 174 

de mananciais. 175 



 

8 
 

Apresentação dos trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas e 176 

Grupos de Trabalhos do CBH-AT. As apresentações completas estão 177 

disponibilizadas na Ata taquigrafada de inteiro teor. Destacando que todas 178 

as CTs e GTs desenvolveram muitas atividades durante todo o ano, 179 

realizando até mesmo diversas reuniões conjuntas e as de análise de 180 

empreendimentos que pleiteavam recursos, além da (i) necessidade de 181 

maior participação nas CTs e GTs, de forma efetiva por todos os 182 

segmentos, até mesmo para evitar sobrecarga de trabalho; (ii) 183 

participação principalmente dos Subcomitês onde há análise de 184 

empreendimento para a região da respectiva subbacia; (iii) o GT 185 

Mananciais trabalhou fortemente na compatibilização dos Planos Diretores 186 

com as Leis Específicas e na análise para aprovação dos PDPAs, e uma 187 

Nota Técnica deverá subsidiar a aprovação do manancial do Guaió, com 188 

elaboração de uma Minuta da LE; (iv) a CTMH para o biênio 2019-21 189 

definirá a forma e rotina para divulgação dos boletins e relatórios do 190 

Comitê disponibilizando as informações; acompanhará a execução dos 191 

projetos indicados pelo Comitê e as ações previstas no Plano da Bacia-192 

PBHAT, e elaborar proposta de medidas de gestão em eventos extremos; 193 

(v) a Câmara Técnica de Educação Ambiental–CTEA participou na análise 194 

das três chamadas de projetos FEHIDRO, no plantão tira dúvidas aos 195 

Tomadores, e nos eventos XVIII Diálogos Interbacias de Educação 196 

Ambiental, XXI ENCOB-Encontro de Comitês de Bacia e no Seminário de 197 

Lançamento da Plataforma MonitoraEA o Sistema Brasileiro de 198 

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas de Educação Ambiental 199 

na transição para Sociedades Sustentáveis, trabalhou em consonância 200 

com o CRH nas atividades para planejamento e construção do Programa 201 
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de Educação Ambiental para o Comitê em consonância com a 202 

Deliberação CRH CETEA e; (vi) CT Gestão de Investimentos-CTGI 203 

analisou e recomendou ao Comitê na 1ª chamada 6 dos 23 projetos 204 

recebidos, na 2ª chamada 3 dos 45 recebidos e na 3ª chamada 17 dos 36 205 

recebidos, com total de 26 empreendimentos indicados para 206 

financiamento, promoveu o diagnóstico e iniciou bases para um programa 207 

de capacitação e de redes colaborativas em conjunto com as demais 208 

Câmaras, que não foi estruturado pelo acúmulo de trabalhos de um ano 209 

inédito com três chamadas para projetos; e para a continuidade dos 210 

trabalhos será necessária a identificação dos pontos críticos de cada 211 

subbacia por diagnóstico detalhado e atualizado no diálogo com os 212 

diferentes setores; além de uma atitude pró ativa do Comitê procurando os 213 

potenciais tomadores para a realização das principais ações e da 214 

necessidade de integração das ações para a aplicabilidade dos recursos 215 

dentro das prioridades da bacia e também análise da proposta de 216 

utilização dos recursos das APRM’s por demanda da CETESB, em 217 

processo de discussão das subcontas da compensação financeira como 218 

tema prioritário para a CT. Apresentação sobre o ENCOB 2019. A 219 

participação do Comitê foi considerada válida, sobretudo pela 220 

oportunidade de promover trocas de experiências com os demais Comitês 221 

do país, e como melhoria foi proposto a criação de um Grupo para debater 222 

antecipadamente a preparação para do Comitê no ENCOB e demais 223 

assuntos pertinentes ao Encontro.  224 

6. Outros Assuntos. O Vice-presidente agradeceu a presença de todos e 225 

pela realização da plenária comemorativa aos 25 anos de criação e 226 

instalação do CBH-AT. 227 
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Esta Ata é resumo dos registros das notas taquigráficas que compõe a Ata 228 

completa contendo o inteiro teor desta reunião extraordinária e, foi 229 

elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina com revisão da Secretaria 230 

Executiva do CBH-AT. 231 

Marcus Vinícius de Almeida e Melo   232 

Presidente do CBH-AT 233 

Luiz Fernando Carneseca  234 

Secretário Executivo do CBH-AT 235 


