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RESUMO EXECUTIVO DA  ATA 1 

2ª. REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA  2 

Data:      09 de setembro de 2022 3 

Horário: 9h00min 4 

Local:    Plataforma Teams vídeo conferência   5 

Membros do Colegiado 6 
(A relação completa dos que registraram presença no dia da reunião pela plataforma Teams encontra-se 7 
disponível na Secretaria Executiva do Comitê)  8 

SEGMENTO ESTADO 9 

Gerson Salviano A. Filho   Instituto de Pesq. Tec. - IPT 10 

Luís Sérgio O. Valentim    Secretaria da Saúde 11 

Seica Ono      Dep. Águas e Energia Elétrica-DAEE  12 

Laura Stela N. Perez    Secr. Infr. e Meio Amb.-SIMA  13 

Augusto Olavo Leite    Secretaria Logística e Transportes 14 

Joaldir R. Machado   Secretaria Desenv. Regional 15 

Sérgio Luiz Damiati   Secretaria Educação 16 

Daniel Jesus de Lima    EMAE  17 

Maria E. Botelho e Lilian B. Peres CETESB 18 

Katia Bastos Florindo   Fundação Cons.  Proteção Florestal  19 

Monica Therezinha B. Rossi   Secretaria da Habitação  20 
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SEGMENTO MUNICÍPIOS 21 

Andreza Araújo    Ribeirão Pires 22 

Ana Paula Prado    Embu das Artes 23 

José Eduardo Victorino    Mairiporã  24 

Solange Wuo Franco   Suzano 25 

Marcos A. Dantas Moura            Barueri  26 

Moacyr A. Souza               Ferraz de Vasconcelos  27 

Gilvan F. Souza Junior   Santo André 28 

Maria de Lourdes da Silva  São Caetano do Sul 29 

Ruth Cristina Ferreira Ramos           Taboão da Serra 30 

SEGMENTO SOCIEDADE CIVIL 31 

Amauri Pollachi APU-Presidente em exercício CBH-AT 32 

Luciana Travassos                           UFABC 33 

Marta Ângela Marcondes  USCS 34 

Ricardo de Aguiar Quadros              CIESP Alto Tietê 35 

Cintia Torquetto ABCPSPAE 36 

Juliana Geseira                                Sindicato Rural de Mogi das Cruzes 37 

Ricardo Guterman Fed. Nacional dos Urbanitários 38 

Luiz Souza Lima S. Carvalho       SINDIPEDRAS 39 

Vanessa Dias  SINDUSCON-SP 40 

Miriam Duailibi  Instituto ECOAR para Cidadania 41 

Gustavo Prado  ASSEMAE (justificou ausência) 42 

Mary Dias Lobas de Castro  Instituto SIADES 43 

Gustavo Veronesi                            SOS Mata Atlântica  44 
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1. Abertura. Amauri Pollachi Vice-Presidente do CBH-AT (APU) e  45 

Presidente do Comitê em exercício, constatando quórum abriu a 46 

reunião agradecendo todas as presenças. Hélio C. Suleiman (Diretor 47 

Presidente da FABHAT) na impossibilidade do comparencimento 48 

Wanderley de Abreu Soares Junior (DAEE) o Secretário Executivo do 49 

CBH-AT assumiu as funções de Secretário Executivo desta reunião. 50 

2. Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. Como de praxe, 51 

todos os documentos de Expedientes podem ser acessados na 52 

Secretaria Executiva do Comitê e foram disponibilizados para o 53 

colegiado. O Diretor Presidente da FABHAT comunicou que o Comitê 54 

esteve ativamente presente no XXIV ENCOB-Encontro Nacional dos 55 

Comitês de Bacias Hidrográficas, que ocorreu de 22 a 26 de agosto, em 56 

Foz do Iguaçu-PR que teve o tema “Gestão da água: Responsabilidade 57 

de todos”. Também relatou que foi elaborado documento para ser 58 

encaminhado ao futuro eleito Governador do Estado de São Paulo, 59 

objetivando compromissos com as boas práticas na gestão técnica dos 60 

recursos hídricos. Informou que está sendo finalizada a contratação por 61 

licitação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Bacia 62 

Hidrográfica do Alto Tietê (PGIRS-AT), para uma gestão adequada dos 63 

resíduos sólidos contemplando os aspectos ambientais, econômicos e 64 

sociais, obedecendo as prioridades e diretrizes da política nacional de 65 

resíduos sólidos. O Presidente informou que realmente foi um sucesso 66 

a participação do Comitê no ENCOB, com muita aprendizagem, onde 67 
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tratando de temas relevantes, entre os quais a Moção que reafirmou 68 

repúdio ao Projeto de Lei Federal nº 4.546/2021, que institui a Política 69 

Nacional de Infraestrutura Hídrica, dispõe sobre a organização da 70 

exploração e da prestação dos serviços hídricos e altera Leis 71 

importantes do gerenciamento das águas. A Moção foi aprovada por 72 

unanimidade. Enfatizou que o referido PL proposto pela atual gestão do 73 

Governo Federal, prejudica, em muito, a gestão dos Comitês de Bacia, 74 

o Sistema Nacional de gerenciamento de recursos hídricos, trazendo 75 

impacto para as legislações estaduais, além de piorar a situação, 76 

instituindo o chamado “mercado das águas”, possibilitando transação e 77 

autorização para exploração da água, transformando a água, bem tão 78 

escasso, vital e comum, em mercadoria, e até mesmo para mercados 79 

abertos, trazendo risco muito grande para o País, que já tem tanta 80 

deficiência no saneamento básico e para o acesso de todos a água. O 81 

Diretor Presidente da FABHAT destacou que o Comitê teve papel 82 

pioneiro e protagonista na linha de frente em defesa da gestão técnica 83 

e adequada das águas. O Presidente em exercício informou ainda que 84 

já está em andamento o processo para as eleições dos novos membros 85 

do segmento Sociedade civil organizada. Na reunião plenária do 86 

Comitê, agendada para o final do mês de outubro, devem submeter ao 87 

plenário Deliberação Ad Referendum dispondo sobre normas, roteiros e 88 

cadastramento da eleição de 2023 para compor a nova gestão pelo 89 

segmento Sociedade civil.  90 
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3. Aprovação da Ata resumida da 1ª Reunião Plenária de 2022, 91 

realizada em 19/04/2022. A Ata foi aprovada por unanimidade, com a 92 

abstenção de Marcos Dantas Moura (P.M de Barueri) por não ter 93 

participado da referida reunião. 94 

4. Deliberações. As Deliberações, com a redação final aprovada, são 95 

publicadas na webpágina do Comitê https://comiteat.sp.gov.br/o-96 

comite/deliberacoes-e-mocoes, além sido a Ata taquigrafada contém o 97 

inteiro teor da reunião. O Diretor Presidente propôs que no envio das 98 

propostas de Deliberações não conste o número antecipadamente. 99 

Deliberação Ad Referendum CBH-AT n° 146, de 14 de julho de 2022 100 

que Aprova critérios para análise e hierarquização de 101 

empreendimentos para financiamento com recursos do FEHIDRO 102 

em 2022, segunda chamada. A Deliberação, com seus Anexos: I 103 

Estrutura do Termo de Referência; II Planilha de Critérios e III Fator de 104 

Prioridade “K”, foi aprovada, com abstenção de Vanessa Dias 105 

(SINDUSCON-SP). As indicações de empreendimentos serão 106 

enquadradas de acordo com as ações definidas no Plano de Ação e no 107 

Programa de Investimentos - PA/PI 2022-2023 e, de acordo com os 108 

PDCs indicados no Artigo 1º da Deliberação.  109 

 5. Deliberação CBH-AT nº 147, de 09 de setembro de 2022 - Aprova 110 

a inclusão da entidade Associação Nossa Guarapiranga no 111 

cadastro permanente e no Subcomitê Cotia-Guarapiranga para a 112 

gestão 2021-2023. A Deliberação foi aprovada por unanimidade 113 
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incluindo a entidade do segmento Sociedade Civil, Associação Nossa 114 

Guarapiranga, para compor o cadastro permanente do Comitê e como 115 

representante no Subcomitê Cotia-Guarapiranga.  116 

6. Deliberação CBH-AT nº 148, de 09 de setembro de 2022 - Aprova a 117 

indicação de empreendimentos para financiamento com recursos do 118 

FEHIDRO 2022.  A Deliberação contém a listagem dos 119 

empreendimentos indicados e foi aprovada por unanimidade. No 120 

processo consideram 33 propostas de empreendimentos indicados, ao 121 

final foram indicados 13 empreendimentos. Tomadores: SEMAE MOGI 122 

DAS CRUZES; SIURB-SP; SABESP E das P.M de RIBEIRÃO PIRES; 123 

MAUÁ; SANTO ANDRÉ; GUARULHOS; FERRAZ DE VASCONCELOS e 124 

FRANCO DA ROCHA, nos PDcs de planejamento e gestão; elaboração e 125 

revisão de Planos Municipais de Drenagem e 126 

cadastramento/georreferenciamento da rede de drenagem urbana; 127 

melhoria no sistema de esgotamento sanitário; manejo e destinação de 128 

resíduos sólidos para a coleta seletiva municipal; recomposição vegetal 129 

em Área de Preservação Permanente-APP; ações de mitigação das 130 

inundações e alagamentos para drenagem e manejo de águas pluviais e 131 

com recursos da CFURH o projeto do Tomador CONDEMAT para 132 

capacitação técnica da população rural para as boas práticas agrícolas. 133 

José Cantídio Sousa Lima (AEARP-Ass. Engenheiros Arquitetos de 134 

Ribeirão Pires) solicitou explicações por que somente um projeto de 135 

Ribeirão Pires, que está inserido 100% em área de mananciais, foi 136 

aprovado. Beatriz Silva Gonçalves Vilera (Gerente Técnica de Projetos - 137 
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FABHAT) contextualizou explicando todo o processo de análise dos 138 

empreendimentos. Esclareceu que foi aprovado um projeto e que o 139 

trabalho de avaliação dos pleitos é conjunto, da FABHAT e também com 140 

os membros das Câmaras Técnicas do Comitê e, durante o processo de 141 

análise realizaram também reuniões com os Tomadores, incluindo as 142 

Prefeituras de Ribeirão Pires, Mauá e Ferraz de Vasconcelos, que 143 

promoveram os ajustes necessários, e foi possível indicar cinco projetos. 144 

O projeto de educação ambiental foi inabilitado apesar de todo apoio para 145 

aprimoramento do empreendimento, porém com os ajustes necessários, 146 

conforme sugeridos, o projeto pode ser reapresentado em 2023. Ainda 147 

com relação aos projetos, 23 não foram habilitados, por diversos motivos, 148 

entre eles o não cumprimento dos critérios; falta de enquadramento no 149 

Plano de Bacia; o Tomador não poderia ser beneficiado. A contrapartida 150 

nos projetos FEHIDRO para o segmento Sociedade Civil foi reduzida de 151 

10% para 2%, facilitando ainda mais a tomada de recursos pelo segmento. 152 

Hélio C. Suleiman (Diretor Presidente da FABHAT) convidou José 153 

Cantídio Lima, e todos os membros, para participarem do processo de 154 

avaliação dos pleitos, pois assim, além de colaborar com as análises dos 155 

empreendimentos, poderiam verificar todo o exaustivo trabalho, a 156 

exatidão, transparência e a lisura de todo o processo. O Presidente 157 

parabenizou pelos trabalhos. Encaleceu que avaliam sempre segundo 158 

critérios pré-definidos pelo Comitê, buscando o máximo possível para o 159 

enquadramento das propostas recebidas. Infelizmente, em 2022, ao 160 

contrário do ano anterior,  ainda sobraram recursos, mas evidentemente 161 
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procuram aplicar integralmente os recursos demonstrando os resultados 162 

para toda a sociedade. 163 

7. Deliberação CBH-AT nº 149, de 09 de setembro de 2022 - Aprova 164 

aditamento de recursos financeiros ao Contrato FEHIDRO nº 165 

156/2022, cujo tomador é a FABHAT. A Deliberação foi aprovada por 166 

unanimidade. Beatriz Vilera contextualizou a necessidade do 167 

aditamento, conforme a Deliberação CBH-AT nº 134/2021, financiando 168 

o empreendimento para a adequação da infraestrutura da FABHAT; sob 169 

o contrato nº 156/2022, no valor de R$ 511.613,83, com o aditivo ao 170 

contrato no valor R$ 109.797,81 por recursos da Compensação 171 

Financeira-CFURH, para complementar a infraestrutura da FABHAT, 172 

que poderá receber adequadamente as reuniões plenárias do Comitê, 173 

as salas de treinamento e capacitação dos membros do Comitê e 174 

também será adequado para um com corpo técnico maior com a 175 

realização de concurso público, além de outras melhorias na 176 

infraestrutura conforme definidas contratualmente beneficiando o 177 

Comitê.  178 

8. Outros assuntos.  179 

Entre os diversos assuntos levantados, haverá apresentação de dois 180 

projetos FEHIDRO em execução e em fase final no dia 29/09, às 9h. 181 

José Lima demonstrou preocupação com o acompanhamento do 182 

Subcomitê Billings-Tamanduateí para a compatibilização e 183 

implementação das Leis municipais e as da Billings, com a 184 
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complementação da Lei do Guaio. Solicitou acesso as informações do 185 

andamento dos trabalhos do Grupo  de Fiscalização Integrada, 186 

garantindo a aplicação da Lei. O Presidente disse que poderia, por 187 

iniciativa própria, sendo membro da Coordenação, chamar para uma 188 

reunião. Marta Marcondes (USCS) solicitou reunião nas instâncias do 189 

Comitê para que a P.M de São Paulo/SPTrans apresentem os estudos 190 

e para a análise do projeto de transporte hidroviário que está sendo 191 

desenhando no reservatório da Billings, sendo que já foi construído um 192 

atracadouro. Alertou para os perigos da profundidade do reservatório 193 

na região e que os barcos com motores potentes, podem revolver o 194 

fundo, que já está completamente comprometido, e poderá 195 

comprometer ainda mais ainda o corpo central. O Presidente  196 

agradeceu e considerou o tema muito pertinente. Sugeriu que a 197 

Secretaria Executiva envie Ofício para SPTrans e ao Secretário 198 

Municipal de Transportes agendando para realizarem uma exposição 199 

do empreendimento no Comitê na próxima reunião plenária. Hélio 200 

sugeriu, para os dois temas, subsidiar a Secretaria Executiva com os 201 

todos os documentos pertinentes, articulação de propostas de para as 202 

análises, possibilitando reuniões propositivas, participativas e realmente 203 

produtivas. Gustavo Veronesi (Fund. SOS Mata Atlântica) solicitou a 204 

criação, especialmente no Subcomitê Juqueri Cantareira, do Grupo de 205 

trabalho sobre a poluição em uma área preservada de conservação 206 

(UC) na altura do Parque Anhanguera, no bairro de Perus, onde 207 

formou-se uma barreira com uma quantidade absurda de plásticos, 208 
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como tema que impacta severamente os corpos d´água e que tem 209 

relação com o Plano Integrado de Gestão de Resíduos. 9. 210 

Encerramento. Cumprida a Ordem do dia o Presidente agradeceu as 211 

presenças dando por encerrada a reunião. Esta Ata, resumo executivo 212 

dos registros taquigráficos da Ata de inteiro teor, foi elaborada pelo 213 

Taquígrafo Dartan Gravina com a revisão da Secretaria Executiva do 214 

CBH-AT. 215 

Amauri Pollachi 216 
Presidente em exercício do CBH-AT 217 

Wanderley  de Abreu Soares Júnior  218 

Secretário Executivo do CBH-AT. 219 


