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1. Abertura. Amauri Pollachi Vice-Presidente, e atual Presidente em 46 

exercício do CBH-AT constatando quórum abriu a reunião agradecendo 47 

a presença de todos e solicitou que todos assinassem a lista de 48 

presença no chat da reunião. Explicou os procedimentos básicos 49 

necessários para uma boa condução da reunião online. 50 

2. Leitura, discussão e votação da ata da 2ª e 3ª Reuniões 51 

Plenárias de 2020, realizadas em 28 de julho de 2020 e 29 de 52 

outubro de 2020.     53 

Luiz Fernando Carneseca (DAEE) Secretário Executivo do Comitê 54 

colocou em discussão e solicitou a dispensa da leitura da Ata. A Ata da 55 

2ª reunião FOI aprovada por unanimidade, com abstenções de 56 

Cristiane Cortez (FECOMERCIO-SP), Juliana Geseíra (Sind. Rural 57 

Mogi das Cruzes) e Esmeralda Buzato (Centro Univ. SENAC), e a da 3ª 58 

reunião também aprovada por unanimidade, com abstenções de 59 

Cristiane Cortez (FECOMERCIO-SP), Juliana Geseíra (Sind. Rural 60 

Mogi das Cruzes) e Esmeralda Buzato (Centro Univ. SENAC), 61 

Jaqueline Bória (UNIFESP) e Dimitri Auad (MDV). 62 

3. Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. 63 

O Presidente comunicou a exitosa realização do Fórum Paulista de 64 

Comitês de bacia hidrográfica, contando com praticamente a presença 65 

de todos os Comitês do Estado, em que trataram diversos temas de 66 

interesse comum, entre os quais a reformular de forma participativa o 67 



 

5 
 

Manual de investimentos FEHIDRO objetivando também que os 68 

processos se tornem mais eficientes e eficazes, o que deverá ser objeto 69 

de estudo de um Grupo de Trabalho. Também trataram sobre a 70 

utilização dos recursos dos Fundos Estaduais, que será também objeto 71 

de estudo de um Grupo de Trabalho e por fim lembrou a todos que está 72 

aberto o processo de atualização cadastral até o dia 18 de dezembro 73 

como também o cadastramento de novas entidades para o segmento 74 

sociedade civil organizada visando a eleição no próximo ano. O 75 

Secretário comunicou que, como de praxe, os documentos de 76 

Expedientes do Comitê podem ser acessados na Secretaria Executiva 77 

em meio físico e também pela webpágina 78 

https://drive.google.com/drive/folders/1EjzZr_BQevGiQkw5F1V8NPDm079 

k9f0bEv. Foram registrados 25 expedientes. No destaque e, conforme a 80 

última reunião do Comitê pelos relatos de Virgílio (MDV)  (i) receberam 81 

requerimento do MDV que encaminha ao CBH-AT relatos de possíveis 82 

irregularidades no uso e ocupação do solo do município de São 83 

Bernardo do Campo, com possível desvio de finalidade para o 84 

empreendimento licenciado em APRM Billings e Área de 85 

Amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar e o Comitê, 86 

através dos ofícios CBH-AT nº 41 e 42 solicita à CETESB e à PM de 87 

São Bernardo do Campo averiguar as possíveis irregularidades em 88 

empreendimento licenciado e informar o Comitê. Os posteriores 89 

encaminhamentos serão comunicados; (ii) encaminharam Ofício à 90 

CRHI com proposta de alteração sobre a Deliberação CRH nº 147 – 91 
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Rateio CFURH; (iii) encaminharam resposta ao Ofício MP 457/2020 92 

sobre apuração na regularidade da representação da Sociedade civil no 93 

Comitê e, (iv) receberam solicitação do IPT formalizando a criação da 94 

Câmara técnica de águas subterrâneas. O Comitê encaminhou para 95 

análise da Câmara técnica de monitoramento hidrológico.  96 

4. DELIBERAÇÕES 97 

4.1. Aprovação da Deliberação CBH-AT nº 110, de 27 de novembro 98 

de 2020, que aprova a indicação de empreendimentos para 99 

financiamento com recursos do FEHIDRO em 2020, com saldo 100 

remanescente da cobrança. 101 

A Deliberação foi aprovada, conforme consta redação final publicada na 102 

webpágina do Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-103 

e-mocoes. O Presidente disse que o tema foi tratado na última reunião 104 

do Comitê para viabilizar a indicação de empreendimento para fiscalizar 105 

integradamente as áreas de mananciais e a implantação do plano de 106 

Educação Ambiental para o Comitê. Camila Arantes (UFABC), 107 

Coordenadora da CTGI apresentou. Em síntese, relembrou que na 108 

reunião anterior pela Deliberação nº 104, de 29 outubro de 2020 109 

aprovaram a indicação de empreendimentos para financiamento com 110 

recursos da cobrança, em segunda chamada, e o tomador Prefeitura 111 

municipal de Ferraz de Vasconcelos poderia ser indicado até o dia 30 112 

de novembro. Ficaram indicados para contratação, com recursos 113 
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oriundos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos os 114 

empreendimentos de nº 25 a 29, constantes no Anexo III. E também foi 115 

possível indicar os três empreendimentos, conforme tratado na reunião 116 

anterior do Comitê, Instituto OIA, Secretaria do verde e do meio 117 

ambiente do município de São Paulo e a Prefeitura municipal de Mauá, 118 

que só não haviam sido indicados por não atenderem o Anexo do 119 

Manual referente às documentações, mas consideraram a questão da 120 

pandemia e a existência de saldo remanescente, também poderiam ser 121 

indicados igualmente, até o prazo de novembro, porém o tomador OIA 122 

não conseguiu entregar os documentos exigidos, mas Secretaria do 123 

verde e meio ambiente do município de São Paulo e a Prefeitura 124 

municipal de Mauá entregaram. Também conforme a última reunião 125 

contemplaram projetos específicos com indicação direta do Comitê para 126 

a fiscalização integrada para área de mananciais tendo como 127 

Tomadora SIMA e o projeto de educação ambiental para a bacia, 128 

Tomadora FABHAT, de maneira que as Câmaras técnicas se reuniram 129 

para analisar os projetos entre o dia 11 e 16 de novembro indicando 130 

também os empreendimentos do Anexo I da Deliberaçâo: 131 

ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA 132 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ; ELABORAÇÃO DO 133 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA 134 

HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ;  REVISÃO DO PLANO DE 135 

MANEJO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA CAPIVARI 136 

MONOS, ZONA SUL DE SÃO PAULO;  ELABORAÇÃO DE 137 
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PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE OBRAS PARA 138 

MITIGAÇÃO DAS INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS NA APM GUAIÓ, 139 

NO MUNICÍPIO DE MAUÁ e RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DE 140 

CHEIAS DO CÓRREGO DA PISCINA.  O Presidente parabenizou os 141 

trabalhos e empenho do Comitê conseguindo utilizar todos os recursos 142 

para aplicação em projetos, e ainda mais em um ano tão complicado 143 

como o de 2020 pela pandemia COVID-19. Solange Wuo (Prefeitura de 144 

Salesópolis) agradeceu a todos e a FABHAT por ser a tomadora do 145 

projeto de educação ambiental, e também considerou um avanço o 146 

projeto da fiscalização integrada.  Camila complementou que haverá 147 

pequenos ajustes na minuta encaminhada para os membros do Comitê. 148 

No Considerando 15 incluindo uma nova reunião, em 25 de novembro e 149 

a melhor adequação no título do empreendimento da SIMA 150 

“Estruturação e aplicação de sistemas integrados de fiscalização do uso 151 

do solo nas áreas de mananciais.” A correção estará na versão final a 152 

ser publicado no site do Comitê. Hélio Suleiman (Presidente FABHAT) 153 

também agradeceu aos Coordenadores das Câmaras técnicas que 154 

trabalharam arduamente no processo e todos os membros do Comitê, 155 

registrando que anteriormente foi apenas no ano de 2015 que 156 

conseguiram investir todos os recursos em projetos para a bacia.  O 157 

Presidente colocou em votação e a Deliberação foi aprovada por 158 

unanimidade.  159 

4.2. Aprovação da Deliberação CBH-AT nº 111, de 27 de novembro 160 

de 2020, que aprova a indicação do empreendimento “Mapeamento 161 
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de Uso e Ocupação do Solo da Bacia do Alto Tietê e Região 162 

Metropolitana de São Paulo” para financiamento com recursos do 163 

FEHIDRO, oriundos da CFURH.        164 

A Deliberação foi aprovada, consta redação final publicada na 165 

webpágina do Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-166 

e-mocoes. Devido à extinção da EMPLASA pela Lei Estadual nº 167 

17.056, de 05 de junho de 2019, e pelas atribuições adquiridas o 168 

restante do contrato deve ser assumido pelo Instituto Geográfico e 169 

Cartográfico–IGC para finalizar o empreendimento MAPEAMENTO DE 170 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA BACIA DO ALTO TIETÊ E REGIÃO 171 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO, realizando as adequações 172 

necessárias, principalmente a atualizações dos dados, devido ao tempo 173 

decorrido do início do projeto em 2014 e, sendo possível deverá 174 

considerar produtos já obtidos; a necessidade de atualizar as bases 175 

que serão utilizadas; o mapeamento do uso do solo para 4 APRMs, 176 

considerando classes de uso conforme MQUAL e bases geradas que 177 

permitirão, em um segundo momento, o mapeamento para toda a 178 

RMSP e BAT. As Câmaras Técnicas de Planejamento e Articulação- 179 

CTPA, de Monitoramento Hidrológico-CTMH, de Educação Ambiental- 180 

CTEA e de Gestão de Investimentos-CTGI analisaram em reuniões 181 

realizadas nos dias 16 e 18 de novembro colocando inclusive a 182 

necessidade de aproveitar o máximo possível os produtos já entregues 183 

dentro do que ainda é representativo, e também que será necessário 184 

um acompanhamento técnico continuo do empreendimento. O saldo 185 
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remanescente de recursos da CFRUH R$ 110.515,60 conforme 186 

Deliberação CBH-AT nº 100 de 28 de julho de 2020 será incorporado 187 

ao empreendimento. Luciana Travassos (UFABC) solicitou acesso ao 188 

detalhamento do orçamento de R$ 7.748.812,91 e se colocou à 189 

disposição para contribuir com a análise e acompanhamento do 190 

empreendimento. Camila disse que estavam ainda no prazo para que o 191 

proponente enviasse o detalhamento planilhado e que todas as 192 

contribuições seriam bem-vindas no escopo do Grupo de 193 

Acompanhamento. Pelo Artigo 3º será instituído o Grupo de 194 

acompanhamento técnico pela CTPA, no prazo de dois meses, cujos 195 

critérios para participação serão definidos pela Câmara. Laura Stela 196 

Perez  (SIMA) ressaltou que não se trata de um novo projeto e os 197 

produtos são extremamente importantes para o Comitê. O Presidente 198 

sugeriu correção no item 4- o contrato FEHIDRO nº 088/2014, assinado 199 

em 06/03/2014, para execução do empreendimento “Mapeamento 200 

Sistemático e Temático de Uso e Ocupação do Solo da Bacia 201 

Hidrográfica do Alto Tietê e da Região Metropolitana de São Paulo, no 202 

valor de R$ 14.200.000,00 quatorze milhões e duzentos mil, 203 

acrescentando a moeda corrente, com a palavra reais; além de solicitar 204 

a renumeração dos Artigos, o terceiro sendo, na verdade o Artigo 205 

segundo dando a sequência correta dos fatos e providências a serem 206 

tomadas. Marcelo Rodrigues da Motta (PM Itapecerica da Serra) 207 

colocou como reflexão que poderiam repensar os prazos uma vez que 208 

haverá mudança na gestão dos municípios a partir do ano que vem e o 209 
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Presidente disse que a própria CTPA poderá levar em consideração a 210 

questão dos prazos, com recomendação para garantir a participação 211 

dos municípios, apesar de não haver necessidade de explicitar em um 212 

Artigo da Deliberação. O Presidente colocou em votação, a Deliberação 213 

foi aprovada por unanimidade.  214 

4.3. Aprovação da Deliberação CBH-AT nº 112, de 27 de novembro 215 

de 2020, que altera o item 3.4 do Anexo da Deliberação CBH-AT nº 216 

07/2013, que trata do quórum das reuniões das Câmaras Técnicas.    217 

A Deliberação foi aprovada conforme consta redação final publicada na 218 

webpágina do Comitê. Beatriz Gonçalves Vilera (FABHAT) apresentou. 219 

Em síntese, explicou que procura atender uma demanda sobre 220 

dificuldades reais encontradas quando da realização das reuniões pelas 221 

Câmaras técnicas, atendendo o quórum regimental, para otimizar as 222 

reuniões levando em conta inclusive que não são deliberativas. 223 

Deliberando que o item 3.4 do Anexo da Deliberação CBH-AT nº 224 

07/2013 passa a vigorar com a seguinte redação: “3.4. As reuniões das 225 

Câmaras Técnicas serão públicas e poderão ser realizadas com 226 

qualquer quórum, a critério da Coordenação da Câmara”. Josué 227 

Barranco (DAEE), Coordenador da CTPA disse que realmente seria 228 

importante a readequação pela demanda e quantidade de processos 229 

analisados pelas Câmeras. Camila complementou que todas as 230 

reuniões foram bem produtivas, tiveram bastante trabalho e realmente 231 

se ressentiram pela questão do quórum e sempre havia um número de 232 
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pessoas dentre as que efetivamente estavam envolvidas no processo. 233 

Marcelo Motta, Gerson Salviano (IPT) e Solange Wuo apoiaram. Camila 234 

disse que pela sua percepção a presença online nas reuniões 235 

favoreceu os trabalhos em grupos e Gerson reforçou que as reuniões 236 

online são muito produtivas. Beatriz esclareceu que atualmente com 237 

qualquer quórum pode ser realizada a reunião. Maria Emília Botelho 238 

(CETESB) considerou que é fundamental a presença de pelo menos 239 

um membro de cada segmento para prosseguir com os trabalhos, e 240 

Luciana Travassos concordou que deveriam garantir a presença 241 

mínima, além de demonstrar certa preocupação quanto ao debate, para 242 

não ficar restrito a um pequeno número de membros representativos de 243 

cada segmento. Nesse sentido Solange disse que, pela importância da 244 

pauta, em algumas reuniões, tiveram baixo quórum, mas chegaram até 245 

a suspender a reunião, mesmo considerando que a Câmera é 246 

consultiva. Incentivou para uma maior participação nas reuniões das 247 

Câmeras. O Presidente disse que deve imperar no espírito das 248 

Câmaras técnicas o amplo debate objetivando se possível o consensos, 249 

ressaltando que poderiam colocar em prática o novo quórum, como 250 

experiência, passível de nova discussão. Destacou que naquele 251 

momento da reunião do Comitê estavam presentes 55 pessoas. 252 

Encerradas as considerações sobre a Deliberação o Presidente colocou 253 

em votação, e foi aprovada por unanimidade.  254 
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 5. Apresentação da SABESP sobre a situação do abastecimento 255 

de água para a Região Metropolitana de São Paulo.  256 

Mara Ramos (SABESP-Departamento de Recursos Hídricos) 257 

apresentou. Em síntese, foram considerados temas como a relação dos 258 

mananciais com a bacia do Alto Tietê que possui área de drenagem de 259 

5,7 mil km², vazão média Q média 115 m³/s, onde o principal rio é o 260 

Tietê, também que, atualmente a Sabesp utiliza 58% do volume de 261 

água outorgado para abastecer a bacia sendo que não é uma bacia 262 

autossuficiente em água pelo tamanho de sua população. Apresentou 263 

os principais  mananciais do Sistema Integrado Metropolitano- SIM  e 264 

mostrou a disponibilidade hídrica dos sistemas produtores e dos 265 

sistemas isolados; os volumes armazenados nos sistemas com a 266 

evolução da produção de água desde 2013 até 2020, principalmente no 267 

Cantareira e no Alto Tietê. Na evolução do consumo per capita na 268 

RMSP o consumo per capita em 2020 com dados parciais, até 269 

setembro é de 131 litros/habitante/dia, constando a grande queda no 270 

sistema Cantareira na crise hídrica em que foi suportado pelos sistemas 271 

Alto Tietê e Guarapiranga. Em 2020 a média de economias atendidas é 272 

de 7,7 milhões e considera-se 2,8 habitantes por economia. O sistema 273 

Cantareira passou a ser utilizado muito menos como base da Sabesp 274 

no pós-crise hídrica, demostrando por gráfico a retirada de água ao 275 

longo do tempo. Apresentou também toda a produção anual de água, 276 

ao longo do tempo, pela capacidade nominal e a segurança hídrica, 277 

com os marcos importantes para a produção pelos aportes ao longo do 278 
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tempo. Comparou, desde 2013 o volume total armazenado nos 279 

Sistemas Produtores. As transferências de água bruta nas EEAB 280 

Biritiba, Rio Grande-Taiaçupeba, Rio Pequeno–Rio Grande, Guaió, 281 

Taquacetuba, Capivari, Atibainha e Guaratuba. Ao final trouxe os 282 

indicadores do Índice de Segurança Hídrica do Sistema Integrado 283 

Metropolitano-ISH, mostrando-se que a condição está satisfatória ou 284 

merece atenção, e também em uma visão ao longo do tempo, que está 285 

entre satisfatório e atenção, considerando-se o período do ano. O 286 

Presidente agradeceu a apresentação e, pela participação do plenário,  287 

Luciana Travassos solicitou mais detalhes sobre o ISH com as 288 

referências, sobre a fórmula de cálculo dos índices e a disponibilização 289 

dos dados. Mara disse que o ISH está relacionado com o volume de 290 

água estocado, em determinado mês, em função do volume meta, que 291 

é calculado mensalmente. Hélio Rubens (Sabesp) disse que já teve 292 

oportunidade de comentar outras vezes, em particular entre 2016 e 293 

2017, principalmente quando há problemas de escassez dos recursos 294 

hídricos, a população se interessa mais pelo tema da água, e é 295 

importante o Comitê tanto acompanhar como discutir os interesses da 296 

população, apontando que, como também disse em vezes anteriores, o 297 

Comitê precisa de maior envolvimento e acompanhamento de perto, 298 

participando das questões relevantes, citando a outorga e os volumes 299 

disponíveis nos sistemas. Seria uma ótima oportunidade para o Comitê 300 

refletir sobre seu papel com um acompanhamento mais próximo e, um 301 

papel protagonista. Mara concordou, lembrando que em outubro 302 
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começa o novo ciclo hidrológico, que foi um mês muito aquém da 303 

média, e o mesmo ocorrendo com o mês de novembro, em todos os 304 

sistemas praticamente, principalmente no Cantareira, Alto Tietê e 305 

Guarapiranga, e é bastante relevante o acompanhamento do Comitê 306 

nas partições, até porque passados três anos da última outorga a 307 

partição ficou desigual, refletindo na segurança hídrica para parcela da 308 

população, envolvendo inclusive a região da bacia PCJ, então seria 309 

muito importante, de forma contínua, a discussão desse e outros temas 310 

no âmbito do Comitê. O Presidente também concordou que o Comitê 311 

deve assumir um papel protagonista e que agora não podem alegar 312 

qualquer desconhecimento, o ISH mostra um sinal de alerta, e o tema 313 

deve ser objeto de discussão, principalmente na CTMH para se 314 

apropriarem das informações da apresentação da Sabesp. Também 315 

apontou para a necessidade de buscarem maior interação com os 316 

Comitês vizinhos e finalizou dizendo “essa diretoria estará sempre 317 

atenta é atuante nesse sentido” sugerindo para a próxima reunião do 318 

Comitê uma apresentação da Câmara técnica e GT Eventos extremos 319 

de acordo com as questões principais apresentadas pela Sabesp e  320 

solicitou um Plano de Trabalho para o Comitê ter foco em sua atuação 321 

pelos próximos meses. Hélio Suleiman (FABHAT) disse que o Comitê 322 

também possui o grupo GT Eventos e busca maior aproximação com 323 

os Comitês da Vertente do rio Tietê, em especial com o PCJ, inclusive 324 

no debate sobre os interesses comuns desses Comitês objetivando 325 

maior efetividade da gestão.   326 
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6. Informes e outros assuntos. 327 

Cristiane Cortez (FECOMERCIO-SP) convidou todos para o evento 328 

Manifesto de transporte de resíduos, no dia 01 de dezembro. Disse 329 

sobre sua participação, como representante do Comitê, na Comissão 330 

de segurança hídrica instituída pela PM de São Paulo, em que entre 331 

outros temas, trataram do mapeamento dos índices de quantidade de 332 

água, acompanhamento e monitoramento da COVID-19 na água e no 333 

esgoto. Dimitri Auad (MDV) disse que esse tema deveria ser pautado 334 

para a reflexão do Comitê, incluindo as ações do plano estratégico da 335 

Sabesp para minimizar os efeitos da pandemia, tendo em vista também 336 

que ainda não sabem quando será o final da pandemia. Laura Stela 337 

parabenizou todos pelo trabalho e empenho em um ano tão atípico de 338 

pandemia e apontou que será muito importante o acompanhamento dos 339 

projetos aprovados pelo Comitê tendo retorno de todo o empenho que 340 

foi feito ao longo do ano.  Josué Barranco também parabenizou a todos 341 

e lembrou que todas as Câmaras técnicas participaram da análise dos 342 

projetos. Cristiane solicitou providenciarem a agenda das reuniões 343 

plenárias para o ano de 2021 e, alternar reuniões com horários fora do 344 

horário comercial beneficiando o comparecimento da sociedade civil. O 345 

Presidente disse que poderia se reunir com a Diretoria para sugerir 346 

algumas datas, pelo menos até o final da gestão atual. Márcia 347 

Nascimento (SIMA/CPLA) convidou todos para lançamento da 348 

publicação do livro “Instrumentos de Planejamento, Licenciamento e 349 

Gestão Ambiental no Estado de SP”. O Presidente agradeceu todos e 350 
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deu por encerrada a reunião. Esta Ata da 4ª. reunião plenária 351 

extraordinária de 2020 do CBH-AT, consiste no resumo executivo dos 352 

registros das notas taquigráficas que compõe a Ata de inteiro teor. 353 

Foram elaboradas pelo Taquígrafo Dartan Gravina, com revisão da 354 

Secretaria Executiva do CBH-AT e se encontra disponível, pelo meio 355 

físico na Secretaria Executiva e pelo site do Comitê no endereço 356 

https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/atas 357 

Amauri Pollachi  358 

Presidente do CBH-AT 359 

Luiz Fernando Carneseca  360 

Secretário Executivo do CBH-AT 361 


