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    ATA 1 

56ª Reunião Plenária Ordinária  2 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  3 

DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ - CBH-SMT 4 

Data: 27 de setembro de 2019 5 

Local: Clube Sociedade Recreativa Boituvense 6 

R. João Franco de Moraes, 01 - Bairro Parque Residencial Esplanada - Boituva/SP 7 

ANEXO 1: Pauta 8 

Abertura. José Geraldo Garcia, Prefeito de Salto e Presidente do CBH-SMT 9 

abriu a reunião dando as boas vindas, agradeceu as presenças. 10 

Continuando a abertura o Professor Fernando Lopes da Silva e Prefeito P.M 11 

de Boituva deu suas boas-vindas e disse de sua felicidade pela seriedade e 12 

profissionalismo com que o Comitê e a política de recursos hídricos são 13 

conduzidos, sempre procurando soluções. Solicitou análise do pleito PDC 3 14 

com obras em esgotamento sanitário no município. Dirlei Salas Ortega, 15 

Prefeito P.M de Araçoiaba da Serra e Presidente da FABHSMT 16 

cumprimentou todos e disse que através da FABHSMT sempre estão 17 

trabalhando muito para o Comitê. Wendell Rodrigues Vanderlei (Associação 18 

Ecológica Icatu) e Vice-Presidente do Comitê cumprimentou todos e deu 19 

suas boas vindas,  informou também que os Grupos de trabalho do Comitê 20 

estão em pleno trabalho, como o Grupo de trabalho para resolver os 21 

problemas ambientais da represa Itupararanga, GT-I, em trabalhos 22 
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articulados com o Grupo criado em São Paulo com a SIMA-Secretaria de 23 

Infraestrutura e Prefeitos da região da represa, além do Grupo para 24 

resolver os problemas do rio Tietê, que em breve apresentará produtos. 25 

Solicitou e, foi exibido fotografias da reunião com a SIMA-Secretaria de 26 

Infraestrutura quando o Presidente da SABESP apresentou as obras no rio 27 

Tietê, no município de Guarulhos e no rio Pinheiros. Disse: “A realidade é o 28 

rio Pinheiros naquela situação, e nós principalmente, tudo tem que ser 29 

melhor divulgado no que está sendo feito, os processos orçamentários no 30 

que está sendo contratado, e essas obras vão começar em janeiro, que elas 31 

compram mesmo os prazos, o que estamos pedindo há décadas, e de 32 

tratamento do rio Pinheiros para o tratamento que vai para ETE Barueri, 33 

enfim, outros processos de obras que estamos acompanhando porque 34 

queremos primeiro, que funcione, seja uma realidade, cumprindo prazos, 35 

explicando como serão feitas as obras e quando vamos ter melhoria da 36 

qualidade ambiental principalmente na nossa bacia. Hoje estamos 37 

comemorando os primeiros resultados desses Grupos de trabalhos, e tudo 38 

nasceu aqui no nosso Parlamento das Águas.” Jodhi Jefferson Allonso 39 

(SIMA-DAEE), Secretário Executivo do Comitê, informou que o quórum 40 

estava estabelecido com 37 representantes, iniciando os trabalhos.  41 

O Presidente solicitou inclusão de pauta a Deliberação nº 401 CBHSMT que 42 

define o cronograma e as regras para definição dos novos 43 

empreendimentos para obtenção dos recursos sobre o orçamento 44 

remanescente de 2019. Aprovada por unanimidade. 2. Deliberações: 2.1) 45 

Aprovação da Ata da 55a Reunião Ordinária, realizada em 25 de 46 

julho de 2019, no Teatro Municipal Sala Palma de Ouro, em Salto-47 
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SP. Aprovada por unanimidade. 2.2) Apresentação da Secretaria de 48 

Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA do Estado de São Paulo, a 49 

respeito das ações para minimização dos impactos na poluição do 50 

Rio Tietê. Não ocorreu devido a motivos de conciliação de agendas e será 51 

reagendada. 2.3) Referendar a Deliberação CBH-SMT n° 399, de 23 52 

de agosto de 2019, que aprovou o Relatório de Situação dos 53 

recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio 54 

Tietê 2019 ano-base 2018. Aprovada por unanimidade. Mauro Tomazela 55 

(FATEC Tatuí), Coordenador GT-UGP, esclareceu que realizaram grande e 56 

exaustivo trabalho para o Relatório de Situação dos recursos hídricos da 57 

bacia. Distribuíram o material em CD e, além disso, está disponível no site. 58 

Contextualizando, a disponibilidade de demanda dos recursos hídricos, os 59 

dados devem ser utilizados de forma cautelosa considerando a qualidade e 60 

a finalidade da água, também é recomendado utilizar tecnologias para 61 

reaproveitamento da água para diminuir o volume outorgado, e os 62 

responsáveis pelo abastecimento público devem ser incentivados para 63 

investir na redução das perdas do sistema, que estão um pouco elevadas. 64 

Rever o sistema de gestão da cobrança sobretudo porque há muito tempo, 65 

desde o ano de 2010, não há equilíbrio financeiro dos valores cobrados pelo 66 

uso da água, que cada vez mais é crítica na região. O Comitê deverá 67 

apresentar o Relatório completo com o PBH revisto e o GT-UGP convida 68 

todos para participarem do processo. André Cordeiro (UFSCar) Coordenador 69 

da CTPLAGRHI, complementou que já estão trabalhando para tentar 70 

transformar o Relatório em um material mais facilmente compreensível para 71 

o público em geral. Destacou que precisam continuar com os investimentos 72 
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em saneamento e alertou, como faz há anos, principalmente nas subbacias 73 

mais ao sul quanto à disponibilidade de água, disse “não tem mais água. 74 

Para ser mais rápido e de fácil explicação. Temos que pensar com muita 75 

ênfase para melhorar os poucos mananciais que temos, reduzir as perdas e 76 

um reuso da água maior, com programas públicos mais intensivos, porque 77 

daqui a pouco teremos problemas mais sérios no abastecimento, como já 78 

aconteceu, provavelmente voltará a acontecer.”  79 

2.4) Referendar a Deliberação CBH-SMT n° 400, de 18 de 80 

setembro de 2019, que aprovou o Plano de Ações Coletivas e 81 

Solidárias dos comitês de bacias hidrográficas da bacia do rio 82 

Tietê. Aprovada por unanimidade. O Vice-Presidente apresentou. Em 83 

resumo, foi criado em 2011 o Grupo composto por seis Comitês afetos à 84 

Vertente do rio Tietê, tratando dos problemas do rio, e realizaram 4 85 

reuniões, por iniciativa do Comitê PCJ retomaram a discussão no ano 86 

passado com 2 reuniões, e em 2019 também houve 1 reunião. A 87 

Deliberação prevê uma série de ações contribuindo para a melhoria da 88 

qualidade e quantidade de água no rio Tietê na extensão dos respectivos 89 

Comitês, ou seja, Alto Tietê, Sorocaba, Baixo Tietê, Tietê Batalha, Tietê 90 

Jacaré e PCJ. Nas ações estão previstas coletas de dados e informações 91 

para diagnóstico e planejamento regional integrado, identificação dos 92 

impactos nas transições entre UGRHIs, integração dos mecanismos de 93 

gestão dos Comitês, comunicação social e difusão de informações, desde 94 

que o sistema foi criado há demanda muito forte para a comunicação. Disse 95 

ainda: “O grupo está trabalhando e vamos voltar para fazer uma minuta de 96 

Deliberação para ser apresentado ao Governador. Estamos trazendo para 97 
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apreciação, está disponibilizado pela Secretaria e, inclusive já combinamos 98 

que esse documento deve ser estudado nas Câmaras Técnicas dos Comitês, 99 

sempre recebendo adesões e contribuições principalmente. Também 100 

tivemos por iniciativa do Presidente Geraldo, e depois de eleito como 101 

Presidente do Comitê, com uma força política maior para a despoluição do 102 

rio Tietê, principalmente na nossa região, quando conseguimos criar um 103 

Grupo de trabalho com o Secretário Penido, com apoio do Governador, e aí 104 

sim, por uma lógica lusitana, tratamos da origem da maior poluição no Alto 105 

Tietê, e a principal vítima que é o Sorocaba Médio Tietê e o PCJ.”  106 

2.5) Deliberação CBH-SMT nº 401, de 27 de setembro de 2019, 107 

que Define cronograma e regras para seleção de 108 

empreendimentos visando à indicação para obtenção de 109 

financiamento com recursos da compensação financeira e da 110 

cobrança pelo uso de recursos hídricos, referentes ao orçamento 111 

remanescente de 2019 e dá outras providências. Aprovada por 112 

unanimidade. André Cordeiro esclareceu que a SECOFEHIDRO autorizou 113 

excepcionalmente a entrega de pleitos para o final de novembro, 114 

permitindo que a CTPLAGRHI realize uma seleção mínima de projetos 115 

utilizando cerca de R$ 2 milhões financiando o PDC 3. Darci Squiavi Prefeito 116 

P.M de Jumirim perguntou: “já tenho pleito aprovado pela Câmara técnica e 117 

já está no FEHIDRO sobre esgotamento sanitário com emissário” André 118 

disse: “O projeto do senhor o recurso está lá disponível, separado e vai ser 119 

assinado, não tem problema.” Prefeito Darci perguntou se poderia solicitar 120 

verba para o projeto e André: “Pode solicitar sim. Normalmente quando 121 

enviamos dois projetos vinculados eles solicitam terminar um para começar 122 
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outro, mas no caso se for continuidade, não necessita, pode fazer junto, 123 

como o emissário, pode ser pedido agora.” Luiz Roberto Moretti, Diretor da 124 

Bacia do Médio Tietê (SIMA-DAEE), solicitou ajuste de redação no Artigo 125 

2º, parágrafo 2º "que venha a ocorrer até a próxima reunião plenária" pois, 126 

na verdade as indicações seriam ad referendum. André concordou. Com 127 

nova redação o Parágrafo 2-Fica delegada à CT-PLAGRHI a função de 128 

adaptar, alterar, incorporar, excluir e divulgar critérios fixados nesta 129 

deliberação, bem como o cronograma, tendo em vista proceder os ajustes 130 

decorrentes de novas deliberações e estabelecimento de normas e critérios, 131 

Provenientes do COFEHIDRO, que venham a ocorrer até a emissão da 132 

Deliberação “Ad Referendum”.  133 

3. Informes e Encerramento. O Vice-presidente disse que 134 

compareceram mais uma vez no “Diálogo Interbacias de Educação 135 

ambiental” apresentando uma série de contribuições e conquistas. Também 136 

se reuniram com o Grupo Vertente do Tietê e ocorreu reunião do Fórum 137 

Paulista de Comitês de Bacia, quando elegeram a nova Diretoria, composta 138 

pelos colegas do Comitê PCJ. Disse sobre as 17 metas ODS-Objetivos do 139 

Desenvolvimento Sustentável envolvendo os Comitês de bacia quando 140 

devem realizar uma oficina sobre as ODS com as Câmaras técnicas e em 141 

uma reunião intercâmaras também, “mas isso tem que ser feito também, 142 

Geraldo, por todas as prefeituras da bacia. Envolve também erradicação da 143 

pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, 144 

igualdade de gênero, água limpa e saneamento, consumo e produção 145 

responsável, cidades e comunidades sustentáveis, redução das 146 

desigualdades, indústria-inovação e infraestrutura, vida sobre a terra e, 147 
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debaixo d'água, emprego digno e crescimento econômico, combate às 148 

alterações climáticas e energia acessível e limpa. São temas vitais que 149 

todos vivemos, não é mais questão para o futuro e nem de discussão, de 150 

estudo, já estamos sofrendo essas consequências. É tarefa de casa 151 

obrigatória para os nossos 36 municípios com suas prefeituras e prefeitos, a 152 

sociedade civil, secretarias de educação, saúde, e meio ambiente, todas, 153 

todos trabalhando nesses temas daqui para frente e já tem gente 154 

trabalhando. Vamos trabalhar dentro do Comitê e conforme a demanda os 155 

Prefeitos e seus Secretários, a comunidade e quem quiser participar.” O 156 

Professor Francisco Antônio Moschini (INEVAT - Inst. de Estudos do Vale do 157 

Tietê) disse: “Também participamos do Diálogo Interbacias, em São Pedro, 158 

e como participamos aqui do Comitê e no PCJ, reunimos todos, e 159 

participamos também dessa reunião especial do Grupo de trabalho Vertente 160 

para o rio Tietê, [...]  cada representante do Estado falou o que está sendo 161 

feito sobre o rio Tietê, mas sobre a RMSP, também falaram da recuperação 162 

do rio Pinheiros, etc [...] não falaram nada do rio Tietê aqui para o interior, 163 

principal para nós aqui no Médio Tietê e principalmente na cidade de Salto, 164 

que é uma das maiores dores de cabeça inclusive para nosso Prefeito 165 

Geraldo, para remover periodicamente o lixo que lá se acumula, além do 166 

esgoto com lixo flutuante de toda espécie, causando também espumas 167 

resultante da poluição química, principalmente nos dias em que a 168 

temperatura fica mais baixo, tem muita espuma. Quanto a isso nada tratou. 169 

Levantamos nossas preocupações, também o Wendell, porque precisamos 170 

de uma visão e interesse também aqui para o interior, porque temos aqui 171 

cerca de 1 milhão de habitantes, e nós aqui no Comitê, todos nós, temos 172 
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que nos unir para conseguir alguma coisa de ação. O problema principal é o 173 

lodo acumulado na represa de Pirapora que abre as comportas com 174 

qualquer chuva mais intensa na RMSP, estamos falando de lodo que é 175 

despejado para nós e em Salto, [...] Como falei é dor de cabeça para o 176 

Prefeito Geraldo remover todo esse material e, que vai aumentando, 177 

ocupando o espaço útil de nosso aterro sanitário.” Eleusa Maria (OAB 178 

Votorantim) e Coordenadora da CTPA, disse que estão realizando ações em 179 

prol do meio ambiente e a OAB Votorantim assumiu compromisso lançando 180 

a Cartilha sobre Lixo Zero para consumo, descarte consciente de papel e 181 

coleta seletiva, dirigida para os Escritórios de advocacia, com realização de 182 

Workshop e que também está em lançamento o Selo Escritório de 183 

Advocacia Amigo do Meio Ambiente. Nas ações da CTPA criaram o Grupo 184 

de Trabalho Itupararanga, conforme apresentado na reunião anterior, 185 

Coordenado por Viviane Diretora Executiva da SOS Itupararanga, e os 186 

trabalhos já estão em andamento, além de uma reunião, recentemente no 187 

município de Mairinque por conta de denúncias de contaminações no 188 

Pirajibu e Mombaça, quando criaram o Grupo de trabalho Pirajibu-Mombaça 189 

com objetivo de levantar os dados, acompanharem e para os 190 

encaminhamentos devidos ao Ministério Público. Sobre a área de restrição e 191 

controle no município de Porto Feliz da antiga fábrica USA Chemicals disse: 192 

“na reunião passada solicitamos retirada do tema na pauta para fazermos 193 

alguns ajustes e elaborar alguns diálogos, e isso está dando continuidade, 194 

nós não estamos parados, estamos trabalhando no assunto, e vou pedir 195 

para o Gustavo Superintendente do SAAE Porto Feliz transmitir um recado 196 

do Prefeito que não pôde comparecer hoje.” Gustavo, Superintendente do 197 
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SAAE Porto Feliz disse: “Um pedido de desculpas aos colegas do Comitê 198 

pelo não comparecimento porque tivemos uma série de reestruturações no 199 

município, onde fiquei afastado por um tempo, não pudemos dar atenção 200 

devida da nossa parte nesse assunto que é tão importante. Retomamos o 201 

trabalho com força total no município e também na CTPA, e gostaria de 202 

pedir para mesa do Comitê, para o Presidente para esse assunto ser pauta 203 

da primeira plenária de 2020, em fevereiro de 2020, e nesse prazo vamos 204 

continuar com essas tratativas junto ao Prefeito, o Prefeito Geraldo e CTPA. 205 

Mais uma vez pedindo desculpas pela ausência do Prefeito Cassio que não 206 

pôde estar presente hoje, mas já se comprometeu a estar presente nas 207 

próximas porque as coisas já estão um pouco mais calmas no município.”  208 

Lucelia Ferrari (ONG Jerivá) representando a sociedade civil organizada, 209 

disse: “como participante da Câmara técnica de educação ambiental e 210 

eventos-CTEEA, deixar registrado para tomarmos parte dos eventos do 211 

Comitê. Estávamos discutindo aqui, realmente o copo descartável é ruim, 212 

mas se em todos os eventos que formos fizermos canequinhas para levar 213 

para casa, vamos lotar o armário e temos o exemplo do David, que não 214 

pôde comparecer hoje, onde ele vai leva a sua caneca. Temos que ver 215 

realmente, concordo, não para usar copos descartáveis, mas não podemos 216 

ficar produzindo canecas e acumulando, e deixar isso como atribuição da 217 

CTEEA, na sua atribuição.” O Vice-presidente também comunicou que 218 

retomaram os trabalhos de navegação no rio Tietê e convidou todos para 219 

participarem. O Prefeito Fernando divulgou detalhadamente o Projeto 220 

Ecobag pela Cooperativa Social criado pelo Fundo social junto com o 221 

instituto Federal de São Paulo, beneficiando principalmente as mulheres em 222 
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situação de vulnerabilidade social a fim de obterem uma renda. Waldnir 223 

Gomes Moreira, Gestor da APA Itupararanga (Fundação Florestal) disse “no 224 

último dia 22 comemoramos o dia do rio Tietê. Como gestor das APAs 225 

Tietê-Jumirim, Itupararanga, e a Fundação Florestal iniciam neste ano o 226 

projeto denominado InterAPAS, atendendo as cidades de Itaquaquecetuba, 227 

Tietê, Jumirim [...] porque entendemos que não se faz nenhuma 228 

transformação se não for pela educação, que significa também elevar e 229 

levar a informação, então fizemos essas Oficinas com um pouco mais de 230 

200 educadores, com essas informações de como era o rio e como está, 231 

[...] no trecho a Fundação Florestal se faz presente com 16 Unidades de 232 

conservação, 11 APAs e 5 como Proteção integral, em muitos hectares ao 233 

longo do rio, exercendo através dos seus gestores com os municípios 234 

contribuição para melhorar o rio a cada dia.” O Secretário-executivo disse 235 

que o Secretário Marcos Penido enviou convite para a cerimônia de 236 

assinatura dos convênios de revisão e atualização dos planos municipais de 237 

saneamento, na próxima segunda-feira dia 30 de setembro no Palácio dos 238 

Bandeirantes em São Paulo. O Presidente encerrou a reunião dizendo dos 239 

avanços que o Comitê tem realizado em prol da água e do meio ambiente. 240 

Marcelo Naufal (SOS Mata Atlântica) solicitou reunião extraordinária do 241 

Comitê para tratarem da pauta “despoluição do rio Pinheiros”. Tendo sido 242 

contemplados todos os itens da pauta Geraldo Garcia Presidente do CBH-243 

SMT agradeceu as presenças e encerrou a reunião. Esta Ata foi elaborada 244 

pelo taquígrafo Dartan Gravina com base nas notas taquigráficas. 245 

 246 
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ANEXO 1 PAUTA 247 

56a Plenária 248 

Data do evento: 27/09/2019   249 

1. Abertura; 250 

2. Assuntos a deliberar: 251 

2.1) Aprovação da Ata da 55a Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de 252 

2019, no Teatro Municipal Sala Palma de Ouro, em Salto-SP; 253 

2.2) Apresentação da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA do 254 

Estado de São Paulo, a respeito das ações para minimização dos impactos na 255 

poluição do Rio Tietê; 256 

2.3) Referendar a Deliberação CBH-SMT n° 399, de 23 de agosto de 2019, 257 

que aprovou o Relatório de Situação dos recursos hídricos da bacia 258 

hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê 2019 ano-base 2018; 259 

2.4) Referendar a Deliberação CBH-SMT n° 400, de 18 de setembro de 2019, 260 

que aprovou o Plano de Ações Coletivas e Solidárias dos comitês de bacias 261 

hidrográficas da bacia do rio Tietê; 262 

3. Informes; 263 

4. Encerramento. 264 


