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1. Abertura. Amauri Pollachi Presidente em exercício do CBH-AT 47 

constatando quórum abriu a reunião agradecendo as presenças e na 48 

sequência Larissa Silva (FABHAT) explicou os procedimentos a serem 49 

adotados para a reunião online. 50 

2. Leitura, discussão e votação do resumo executivo da 5ª Reunião 51 

Plenária de 2020, realizada em 14 de dezembro de 202. 52 

Luiz Fernando Carneseca (DAEE) Secretário Executivo do Comitê 53 

colocou em discussão a Ata da 5ª Reunião Plenária de 2020, 54 

solicitando dispensa da leitura. Esclareceu também que, além do 55 

resumo executivo, como de praxe, há também a Ata taquigrafada 56 

contendo o inteiro teor da reunião. Com abstenção de Jaqueline 57 

Fernandez (UNIFESP) a Ata foi aprovada, contendo a complementação 58 

no item 4 na consideração escrita pelo Chat da reunião, como consta 59 

na Ata republicada no site do Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-60 

comite/atas    61 

3. Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. 62 

O Comitê do Alto Tietê e a FABHAT prestaram homenagem póstuma 63 

para Luiz Roberto Moretti Secretário Executivo dos Comitês PCJ por 64 

seu valioso e duradouro trabalho em todo o sistema de recursos 65 

hídricos. Falecido no último dia 04 de fevereiro de 2021.  66 

Na próxima reunião plenária do Comitê no dia 31 de março ocorrerá a 67 

eleição e posse da nova Diretoria do Comitê, sendo que a Secretaria 68 
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Executiva já providenciou Ofício para que os três segmentos indiquem 69 

seus representantes  para  a gestão 2021-2023. A Assembleia Geral e 70 

as eleições setoriais por categoria do segmento sociedade 71 

civil  organizada será realizada por videoconferência, devido 72 

à  pandemia COVID-19, a eleição tem a data prevista para o dia 03 de 73 

março com divulgação das entidades eleitas no site do Comitê e 74 

publicação no D.O.E. até o dia 12 de março. O Secretário Executivo do 75 

Comitê comunicou que estão providenciando o calendário anual 76 

estabelecendo datas com as reuniões Plenárias do Comitê e das 77 

Câmaras e Grupos Técnicos, a ser disponibilizado no site do Comitê. 78 

Sobre os principais expedientes do Comitê, emitidos e recebidos, 79 

destaque para o Acórdão referente ao Processo de ação civil pública 80 

pelo Ministério Público solicitando que a composição do Comitê seja 81 

ajustada garantindo a paridade do Poder Público verso à sociedade 82 

civil, para a próxima gestão, tema em que aguardam a manifestação da 83 

Consultoria Jurídica da  Secretaria para o debate e Deliberação no 84 

plenário do Comitê. Todos os expedientes são disponibilizados na 85 

Secretaria Executiva em meio físico e também pela webpágina do 86 

Comitê, além do que, demais comunicados encontram-se na Ata 87 

integral. Hélio Suleiman (Presidente da FABHAT) comunicou que 88 

receberam a 1ª edição do COMPÊNDIO 30° Encontro técnico 89 

AESABESP E FENASAN, que em dezembro de 2020 finalizaram a 90 

reforma da FABHAT no 8º. Andar na Rua Boa Vista, 84, Centro, São 91 

Paulo–SP. A FABHAT, na pessoa do Diretor Presidente, Hélio 92 
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Suleiman, e o Comitê com o Presidente em exercício, Amauri Pollachi, 93 

realizaram encontros com objetivo de divulgar e prestar apoio aos 94 

municípios com esclarecimentos sobre os empreendimentos que 95 

podem ser financiados pelo FEHIDRO e, já no início do ano atenderam 96 

os municípios de Taboão da Serra e Ribeirão Pires.  97 

4. DELIBERAÇÕES 98 

4.1. Deliberação CBH-AT nº 114, de 10 de fevereiro de 2021, que 99 

aprova o Parecer Técnico sobre o EIA/RIMA referente ao 100 

Loteamento Empresarial CEO, no município de Franco da Rocha – 101 

SP. 102 

A Deliberação foi aprovada, com abstenções de Cristiane Cortez 103 

(FECOMERCIO/SP), Jaqueline Aparecida Fernandez (UNIFESP), 104 

Esmeralda Buzato (SENAC) e Vanessa Dias (SindusCon-SP), com 105 

redação final publicada na webpágina do 106 

Comitêhttps://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/ As 107 

principais interferências nos recursos hídricos, considerando a fase de 108 

implantação apresentam impacto para desencadeamento e 109 

intensificação de processos de dinâmica superficial e assoreamento de 110 

corpos d' água; impacto na perda de cobertura vegetal e intervenção 111 

em APP de 20 exemplares nativos isolados e intervenção em APP; 112 

além de impactos sobre a fauna. Na etapa de Operação há impactos 113 

para a disponibilidade hídrica, são necessários 10,9 m³/h de 114 
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fornecimento de água; impacto causado pela impermeabilização do 115 

solo além de geração de efluentes pois está previsto geração 8,7 m³/h 116 

efluentes com 100% dos lotes ocupados; impacto também de geração 117 

de resíduos sólidos, na infraestrutura viária e no tráfego. O Grupo de 118 

Trabalho Consultas Ambientais, a Câmara Técnica de Planejamento e 119 

Articulação e o Subcomitê Juqueri-Cantareira – SCBH-JC, recomendam 120 

que o empreendimento seja dotado de instalações, equipamentos e 121 

procedimentos adequados ao uso racional da água, e ao 122 

aproveitamento das águas de chuvas para usos não potáveis, 123 

reduzindo a demanda sobre o sistema de abastecimento público, 124 

considerando o disposto nas normas ABNT NBR. Que durante a 125 

definição do sistema de tratamento de esgotos sejam apreciadas 126 

soluções apresentadas no trabalho “Tratamento de Esgotos 127 

Domésticos em Comunidades Isoladas – Referencial para a Escolha de 128 

Soluções” ABES–SP/2019. Que sejam utilizados pavimentos 129 

permeáveis nas áreas de circulação de veículos e de pedestres, 130 

acompanhados de sistemas de coleta de resíduos de veículos 131 

automotores. Que durante a implantação do empreendimento sejam 132 

adotadas e praticadas ações de Prevenção e Controle dos Processos 133 

Erosivos e transporte de sedimentos. Que sejam disponibilizados 134 

espaços no condomínio para separação de resíduos sólidos para 135 

reciclagem e reaproveitamento. Após a completa exposição o 136 

empreendedor Wendell Alves solicitou a palavra e o Presidente 137 

esclareceu que na fase de Deliberação a palavra somente é concedida 138 
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aos membros do Comitê, solicitando a compreensão. Ricardo Quadros 139 

(CIESP-Alto Tietê) Coordenador do grupo de trabalho consultas 140 

ambientais informou que aumentou a participação nas reuniões, as 141 

videoconferências favoreceram reuniões mais participativas, 142 

propositivas e dinâmicas. O Presidente parabenizou pelos trabalhos, 143 

pela Coordenação e consideração como ótima notícia o aumento da 144 

participação.  145 

4.2. Deliberação CBH-AT nº 115, de 10 de fevereiro de 2021, que 146 

cria a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas – CT-AS; 147 

Foi aprovada por unanimidade a criação da Câmara Técnica de Águas 148 

Subterrâneas–CT-AS, em redação final publicada na webpágina do 149 

Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/ que 150 

tem por objetivo, dentre outros aspectos, promover o incentivo para a 151 

proteção das águas subterrâneas e estabelecer proposições de 152 

mecanismos para o gerenciamento e controle de Águas Subterrâneas. 153 

A Deliberação atende demanda da Secretaria executiva do Comitê, de 154 

suas Câmaras técnicas e da FABHAT. 155 

4.3. Deliberação CBH-AT nº 116, de 10 de fevereiro de 2021, que 156 

aprova o Plano de Aplicação dos Recursos da Cobrança pelo Uso 157 

da Água de 2021; 158 

A Deliberação e seus Anexos foram aprovados por unanimidade. 159 

Beatriz Gonçalves Vilera (FABHAT) apresentou, em síntese, continuam 160 
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a disponibilizar até 10% dos recursos arrecadados para destinação das 161 

despesas de custeio e pessoal, geridas pela Secretaria Executiva do 162 

Comitê/FABHAT e 90% para investimentos de empreendimentos na 163 

bacia. Nos últimos períodos foram arrecadados R$ 216 milhões 164 

destinados aos empreendimentos. Foram apresentadas planilhas 165 

contendo resumo dos cálculos e saldo disponível para aplicação no ano 166 

de 2021 com R$ 42,3 milhões para investimentos, conforme texto e 167 

Anexos publicados na webpágina do Comitê 168 

https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/ 169 

4.4. Deliberação CBH-AT nº 117, de 10 de fevereiro de 2021, que 170 

aprova critérios para análise e hierarquização de 171 

empreendimentos para financiamento com recursos do FEHIDRO 172 

em 2021; 173 

Deliberação e Anexos aprovados por unanimidade, conforme redação 174 

final publicada na webpágina do Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-175 

comite/deliberacoes-e-mocoes/ Camila Arantes (UFABC), 176 

Coordenadora da CTGI apresentou. Em síntese, as indicações para 177 

financiamento de empreendimentos serão classificadas conforme as 178 

ações definidas no Plano de Ação e no Programa de 179 

Investimentos  PA/PI 2020-2023. No PDC 1 e PDC 2 investimento de 180 

no máximo 15% dos recursos disponíveis para os empreendimentos 181 

enquadrados nas diversas categorias e nas ações descritas nos 182 

Quadros I e II da Deliberação, o PDC 3, PDC 4 e PDC 7 nas ações 183 

https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/
https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/deliberacoes-e-mocoes/
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descritas nos Quadros III, IV e V; PDC 5 Quadro VI e as ações do PDC 184 

8 no Quadro VII. Na sequência foram detalhadas as etapas do 185 

processo, incluindo o cadastramento das propostas, exclusivamente 186 

para o e-mail comiteat@sp.gov.br e verificação do cumprimento ao 187 

Artigo 5º da Deliberação. Os empreendimentos serão pontuados 188 

tecnicamente pelas Câmaras Técnicas, de acordo com o escopo do 189 

empreendimento, conforme critérios do Quadro IX - Nota Técnica (NT), 190 

Quadro X - Nota de Gestão Global do Investimento e receberá uma 191 

Nota Final pela fórmula detalhada na Deliberação. Até o dia 12 de 192 

março foi estabelecido para o envio de projetos, para a análise até 22 193 

de março e para a divulgação da hierarquização dos empreendimentos 194 

15 de junho. Como novidade os Anexos também disponibilizam vários 195 

modelos de tabelas exemplificativas. Com a palavra aberta ao plenário, 196 

pelo Chat da reunião, Emerson (Prefeitura de Mogi das Cruzes) 197 

escreveu perguntando como consegue certificar a nota do município 198 

e Beatriz respondeu que realizam o levantamento na ocasião da 199 

análise, mas a nota pode ser disponibilizada mediante solicitação pelo 200 

e-mail beatriz@fabhat.org.br, e Camila complementou que a nota 201 

também está baseada no histórico  dos  empreendimentos dos 202 

tomadores. O Presidente reiterou que tanto a FABHAT como o Comitê 203 

estão à disposição dos tomadores, assim como foi relatado no início da 204 

reunião, para melhorar o canal de comunicação e a interação, o que, de 205 

forma geral, também favorece a recepção de bons projetos a serem 206 

selecionados. 207 

mailto:comiteat@sp.gov.br
mailto:beatriz@fabhat.org.br
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4.5. Deliberação CBH-AT nº 118, de 10 de fevereiro de 2021, que 208 

aprova a recondução do Diretor Presidente da Fundação Agência 209 

da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê; 210 

Atendendo o Estatuto do Comitê, o Estatuto e Regulamento interno da 211 

FABHAT, foi aprovada por unanimidade a recondução como Diretor 212 

Presidente da FABHAT para o mandato 2021-2023 de Hélio César 213 

Suleiman, que recebeu manifestações favoráveis e de apoio de 214 

diversos membros do Plenário. Hélio Suleiman agradeceu emocionado, 215 

agradeceu sua equipe de trabalho, pessoas extremamente dedicadas e 216 

comprometidas, possibilitando sempre o foco e o desejo de melhorar 217 

continuamente e finalizou dizendo “a cada um de vocês meu muito 218 

obrigado, muito obrigado pela  confiança  e espero sempre poder 219 

honrar  a  confiança depositada.”  220 

4.6. Deliberação CBH-AT nº 119, de 10 de fevereiro de 2021, que 221 

Aprova Nota Técnica de apreciação sobre os documentos 222 

recebidos por meio do Ofício conjunto circular no 223 

1/2020/SRE/ANA/DAEE, de 31/07/2020, de cumprimento, por parte 224 

da SABESP, do artigo 11 da Resolução Conjunta ANA/DAEE no 225 

926/2017. 226 

Deliberação aprovada com abstenções de Vanessa Dias (SindusCon-227 

SP) e Marcelo R. Sampaio (SINDIPEDRAS). A Deliberação trata da 228 

Nota Técnica sobre o Plano de Operação dos reservatórios do sistema 229 
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Cantareira durante o período de cheias. Em síntese, contextualizando, 230 

a Resolução Conjunta ANA/DAEE no 926/2017, determina à SABESP 231 

encaminhar no prazo de 12 meses o Plano, ouvidos os Comitês PCJ e 232 

o Alto Tietê. Em julho de 2020 o DAEE encaminhou o Plano para o 233 

Comitê, versão março/2020. O Engenheiro Hiroaki Makibara disse que 234 

o estudo propõe novos volumes para contenção de cheias com novos 235 

níveis operacionais, no entanto e, a seu ver, o encaminhamento correto 236 

seria a SABESP submeter os novos resultados aos órgãos gestores 237 

que,  aprovando  os novos cálculos efetuados, deverá encaminhar 238 

também para a Defesa Civil. Propõe-se que o texto conclusivo do item 239 

10 do Relatório da SABESP seja revisado no sentido de solicitar aos 240 

órgãos gestores, a revisão da Nota Técnica DAEE/DPO no 01/2010 e a 241 

Resolução Conjunta ANA/DAEE no 614/2010 com base nos resultados 242 

dos estudos inseridos no Anexo B que contém as informações 243 

necessárias. E ainda, em março de 2018 a CTMH em conjunto com o 244 

GT Outorga do Sistema Cantareira recomendou incluir no fluxograma 245 

operacional referente ao Plano de Contingência do reservatório 246 

Atibainha necessidade de interação com a CESP, proprietária da UHE 247 

Jaguari e a  Portaria no 409/2020, solicitando aos órgãos gestores 248 

considerar a recomendação. Conclui que há acordo com a análise 249 

preliminar da Nota Técnica Conjunta ANA/DAEE no 250 

1/2020/COOUT/SRE/SOE/DAEE de 28-jul-2020. As observações 251 

apresentadas na Nota Técnica, em especial nos itens 3.2.9 e 3.2.10, 252 

tratam de correções de redação e sugestões quanto a forma de 253 
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encaminhamento aos órgãos gestores, a quem cabe a revisão dos 254 

documentos e devem ser atualizados. A CTMH-AT em conjunto com o 255 

GT Outorga do Sistema Cantareira mantém a Deliberação CBH-AT No. 256 

60/2018, considerando atendida a condicionante estabelecida no Artigo 257 

11 da Resolução Conjunta ANA/DAEE No. 926 de 29/05/17, no âmbito 258 

do CBH-AT, além de observação às dúvidas nos itens 3.2.6 e 3.2.8 e 259 

recomendações nos itens 3.2.9 e 3.2.10. O Presidente abriu para 260 

participação do plenário e os debates se concentraram na redação da 261 

Deliberação. Houve consenso nos dizeres do item 5-As reuniões da 262 

CTMH, em conjunto com a CTPA e o GT-Outorga, realizadas em 21 de 263 

outubro de 2020 e em 03 de fevereiro de 2021, para avaliação dos 264 

documentos recebidos por meio do Ofício conjunto circular no 265 

01/2020/SRE/ANA/DAEE e para o Artigo 1º-Fica aprovado o 266 

documento anexo “Nota Técnica: Análise do relatório da SABESP (na 267 

versão de março 2020) e da Nota Técnica Conjunta no 268 

1/2020/COOUT/SRE/SOE/DAEE de 28-jul-2020, referente ao 269 

atendimento do Artigo 11 da Resolução Conjunta ANA/DAEE no 270 

926/2017. Helio Figueiredo (SABESP) escreveu no Chat “Aprovo em 271 

nome da Sabesp por entender que as contribuições do Hiroaki, em 272 

nome da área técnica, contribuem para aperfeiçoar o processo.” 273 

5. Apresentação da Prefeitura Municipal de Salesópolis sobre o 274 

empreendimento concluído “Projeto de Adequação e Melhoria da 275 

Estrada da Petrobrás - Salesópolis”, código 2015-AT_COB-4 276 
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O empreendimento Projeto Adequação e Melhoria da Estrada da 277 

Petrobrás em Salesópolis iniciou em 2016 e foi concluído no início de 278 

2019. Contempla melhoria de 14km de estrada, no valor total R$ 279 

2.259.379,66. A obra atende cerca de mil a mil e quinhentos moradores 280 

locais incluindo turistas, trabalhadores e diversas empresas que 281 

utilizam diariamente a estrada para realizar serviços na zona rural da 282 

região. Ao final da apresentação, com a participação e contribuição do 283 

plenário foram solicitadas complementações especificando os 284 

benefícios para a qualidade e a quantidade nos recursos hídricos e um 285 

mapa contextualizando no sistema viário o trecho  beneficiado. O 286 

Tomador se comprometeu a providenciar.  287 

6. Outros assuntos. 288 

Albert Halliwell, Engenheiro, morador na subbacia Alto Tietê 289 

Cabeceiras, retomou relatos sobre os problemas de alagamento, 290 

principalmente em Biritiba Mirim causada por vazão excessiva do rio 291 

Tietê, devido à abertura exagerada próximo dos 12m3/s, conforme 292 

especificados na ata de inteiro teor da última reunião do Comitê. Disse 293 

ainda “Sabemos que o problema no rio Tietê é que ele não comporta a 294 

vazão que estão soltando de água  para mandar para o Taiaçupeba 295 

porque o rio tem uma série de problemas. O problema agora e vem 296 

desde o ano passado, foi em decorrência de uma manutenção da 297 

SABESP, volto a afirmar, quando o reservatório Taiaçupeba estava 298 

acima de 50%  do nível e após  chegaria a 10%, deixaram praticamente 299 
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secar o reservatório, e com isso o reservatório Ponte Nova  e 300 

Paraitinga  ficaram bem elevados. Para  resolver o problema foi 301 

solicitado para o DAEE abrir as máximas vazões transferindo para o 302 

reservatório. Nós sabemos que é necessário fornecer água para toda a 303 

região de São Paulo, mas existe necessidade da SABESP organizar 304 

isso, tratar a água junto com o DAEE.” e em seguida solicitou verba de 305 

urgência para o DAEE executar obra manutenção no rio Tietê. O 306 

Presidente considerou os encaminhamentos tratados na última reunião 307 

e, com as novas informações, encaminhar para manifestação final do 308 

DAEE e SABESP, acrescentando, pela Deliberação CBH-AT nº 119 309 

com a aprovação da Nota Técnica para o sistema do Alto Tietê também 310 

podem elaborar o Plano de Operação visando regularizar a operação 311 

do sistema para evitar tanto a consequência da estiagem quanto de 312 

cheias, em certas áreas. Solicitou que o tema seja pauta de reunião da 313 

Câmara técnica de monitoramento  hidrológico. Hélio (FABHAT) 314 

sugeriu  a apresentação de um projeto, possivelmente tendo como 315 

tomador a Prefeitura de Biritiba, em conformidade com a Deliberação 316 

CBH-AT nº 117 recém-aprovada com os critérios para análise e 317 

hierarquização de empreendimentos a serem financiados, ressaltando 318 

que a problemática deve ser enfrentada em conjunto, pelos órgãos 319 

gestores SABESP e DAEE, a comunidade e as Prefeituras, e se 320 

colocou à disposição na FABHAT para articulação e interlocução com a 321 

Prefeitura de Biritiba  Mirim. Cumprida a pauta o Presidente agradeceu 322 

as presenças e deu por encerrada a reunião. 323 
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Esta Ata da 1ª. reunião plenária extraordinária de 2021 do CBH-AT foi 324 

elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina com revisão da Secretaria 325 

Executiva do CBH-AT como resumo executivo dos registros 326 

taquigráficos da Ata de inteiro teor, que se encontra disponível, pelo 327 

meio físico na Secretaria Executiva e, no site do Comitê 328 

https://comiteat.sp.gov.br/o-comite/atas. 329 

Amauri Pollachi  330 

Presidente do CBH-AT 331 

Luiz Fernando Carneseca  332 

Secretário Executivo do CBH-AT 333 


