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ATA 1 

57ª Reunião Plenária Ordinária  2 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  3 

DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ - CBH-SMT 4 

Data:  18 de dezembro de 2019 5 

Local: Parque Tecnológico de Botucatu 6 

Endereço: Rodovia Gastão Dal Farra, km 7 - Jardim Aeroporto - Botucatu-SP 7 

ANEXO 1: Pauta 8 

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

CBH-SMT abriu a reunião dando as boas vindas e agradecendo as 10 

presenças. Jodhi Jefferson Allonso (SIMA-DAEE), Secretário 11 

Executivo do Comitê, informou que havia quórum, 33 12 

representantes, sendo 17 da sociedade civil, 07 dos municípios e 9 13 

do Estado.  14 

2. Deliberações 15 

2.1) Aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária, realizada 16 

em 27 de setembro de 2019, na sede do Clube Sociedade 17 

Recreativa Boituvense, em Boituva. A Ata foi provada por 18 

unanimidade.  19 

2.2) Apresentação do Plano de Trabalho do GT-20 

Pirajibu/Mombaça, da CT-Proteção das Águas. Ildéia Maria de 21 

Souza (PLENU - Instituto Plena Cidadania) e Vincent CIS-ITU 22 

apresentaram, convidando o segmento dos municípios para 23 

participarem do GT, principalmente Mairinque, Alumínio, São Roque, 24 
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Sorocaba, onde estão as nascentes, e também o segmento da 25 

sociedade civil, a SABESP e as concessionárias interessadas. Já 26 

ocorreu reunião do GT em outubro, que tem por objetivo focar nas 27 

bacias do rio Pirajibu e do rio Mombaça, para reunir e concentrar 28 

informações conhecendo o comportamento desses cursos d'água, 29 

mobilizar as entidades relevantes para melhorar e controlar a 30 

qualidade e quantidade das águas. Está sendo elaborado o Plano de 31 

trabalho, que será apresentado nas próximas reuniões, com o 32 

mapeamento principal das bacias, lançamento de resíduos, sobre o 33 

tratamento dos esgotos, identificando os principais riscos de 34 

poluição para poder também contribuir com o monitoramento, 35 

identificando as instalações que já permitem monitoramento das 36 

águas em suas vazões e sobre sua qualidade, além de maior e 37 

melhor comunicação com os operadores do saneamento avaliando 38 

se será necessário incluir novas estações de monitoramento para 39 

melhor controle, também trabalhando para melhorar a fiscalização,  40 

e no geral promover ações de melhoria para os mananciais 41 

divulgando as informações e pela educação ambiental com a 42 

proteção das nascentes, das matas ciliares e eventualmente até 43 

mesmo perspectiva de alteração na legislação. Maria Otília (CERISO) 44 

colocou à disposição o projeto, de verba FEHIDRO, Plano Diretor 45 

para a bacia Pirajibu.  46 

2.3) Referendar a Deliberação CBH-SMT nº 402, de 47 

20/11/2019, que indicou empreendimentos para 48 

financiamento com recursos da cobrança pelo uso de 49 

recursos hídricos e da compensação financeira/royalties do 50 
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setor hidroelétrico, referente ao 3º Edital FEHIDRO, do 51 

exercício de 2019. Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-52 

SMT nº 402 com os projetos dos Tomadores Prefeituras Municipais 53 

Mairinque e Boituva, além do Tomador CIS-Itu, através da fonte 54 

Compensação Financeira. Pela fonte Cobrança pelo uso da água 55 

Tomador SAMAE-Tietê. Restando ainda alguns projetos em carteira 56 

a serem analisados conjuntamente com os tomadores do próximo 57 

pleito pela CTPLAGRHI, no começo de 2020.  58 

2.4) Referendar o Parecer da Comissão Tripartite referente 59 

a indicação de diretora técnica e aprovar a indicação de 60 

novo membro da sociedade civil para o Conselho 61 

Deliberativo da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do 62 

Rio Sorocaba e Médio Tietê.  63 

Aprovada a Deliberação CBH-SMT nº 403, com três votos contrários 64 

da sociedade civil, no tocante à questão da substituição do Diretor 65 

Técnico e por unanimidade para a indicação de novo membro da 66 

sociedade civil para o Conselho Deliberativo da FABHSMT. Dirlei 67 

Salas Ortega, Prefeito P.M de Araçoiaba da Serra e Presidente da 68 

FABHSMT explicou sobre a indicação da nova Diretora Técnica da 69 

FABHSMT Natália Zanettti, em suas palavras “gostaria de deixar bem 70 

claro que, independentemente de qualquer coisa foi justamente uma 71 

decisão nossa, e do Prefeito Geraldo, para darmos uma forma 72 

diferente na Fundação Agência no sentido de um melhor 73 

aproveitamento, especialmente na parte técnica que hoje pela 74 

reclamação de várias prefeituras comigo, e então foi nesse sentido 75 

que fizemos essa tentativa para vermos se conseguimos ter um 76 
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aproveitamento melhor, nós como Prefeitos e depois da Fundação 77 

Agência. Agradeço a participação de todos, da própria sociedade 78 

civil, depois dos técnicos do Estado também e os Prefeitos, e essa é 79 

uma das razões que nós estamos fazendo essa tentativa para depois 80 

melhorarmos nosso desempenho, porque se eu e o Geraldo fomos 81 

indicados para essa missão e temos por obrigação melhorar no 82 

mínimo aquilo que está acontecendo, e é isso que estamos tentando 83 

fazer, e queremos a cooperação de todos para realmente podermos 84 

ganhar no nosso trabalho dentro daquilo que os próprios Prefeitos 85 

nos cobraram, para podermos fazer. Independentemente de 86 

qualquer coisa, foi passado também pela Comissão tripartite.” O 87 

Secretário Executivo confirmou que a Comissão tripartite sabatinou 88 

e aprovou a indicação de Natália Zanettti “após a exposição de suas 89 

atividades profissionais e demais considerações, conforme a Ata da 90 

reunião, a Comissão tripartite concluiu, por unanimidade, que a 91 

senhora Natália Zanetti preenche todos os requisitos para 92 

desempenhar a função e para exercer o cargo de Diretora Técnica 93 

da FABHSMT.” Lucélia Ferrari (Jerivá) pelo segmento sociedade civil 94 

organizada disse “Gostaria de falar a respeito dessa decisão sobre a 95 

demissão do James, porque ele não foi demitido sozinho, quando 96 

demitido ele foi demitido juntamente com a Prefeita Maria Gonzaga 97 

e com todos que atuaram com ele nessa gestão, mesmo porque 98 

acreditamos que os contratos devem ser cumpridos. Não estou aqui 99 

para polemizar, porém, a plenária é que decide e, apesar de 100 

ocorrerem reuniões anteriores, respeitando a decisão dos Prefeitos, 101 

não concordo. Como sugestão, como é o coletivo que decide, colocar 102 
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como pauta, aqui hoje, para que o contrato seja cumprido, até 103 

mesmo porque temos uma situação em que estamos com vários 104 

projetos, não sei se a Natália conseguiria fazer, essa questão da 105 

transição, então que o contrato do James seja cumprido até a data 106 

que estava referendado pelo Conselho.” José Geraldo Garcia, 107 

Prefeito de Salto e Presidente do CBH-SMT destacou que a 108 

destituição já foi feita pelo Conselho Deliberativo da FABHSMT e, 109 

evidentemente, que a nova profissional terá que tomar 110 

conhecimento de tudo, mas em todo caso fica a manifestação da 111 

senhora. Wendell Rodrigues Vanderlei (Associação Ecológica Icatu), 112 

Vice-Presidente do CBHSMT indicou a entidade UNIÃO DA 113 

INDÚSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR-UNICA na representação de 114 

Otávio Pillon Filho, em substituição à FIESP.  115 

2.5) Adequação do Plano de Ação e do Programas de 116 

Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 da 117 

UGRHI-10, relativo ao período 2020-2023. 118 

Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-SMT nº 404, relativo 119 

ao período 2020-2023, conforme também consta do Anexo I da 120 

Deliberação e, que será parte constituinte do Plano da Bacia UGRHI 121 

10, a ser revisado até  30 de junho de 2020, também no âmbito da 122 

elaboração da revisão do Relatório de Situação do Comitê, ano base-123 

2019, a ser aprovado até a mesma data, conferindo maior 124 

detalhamento para a aplicação dos recursos com base nos PDCs e 125 

subPDCs prioritários para o Comitê. Laura N. Stela (SIMA) solicitou 126 

revisão dos números totais apresentados na planilha, o Professor Dr. 127 

André A. Cordeiro (UFSCAR Sorocaba) Coordenador da CTPLAGRHI, 128 
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disse que providenciariam, poderia ter ocorrido erro de fórmula na 129 

transposição dos softwares. O Professor Francisco Antônio Moschini 130 

(INEVAT) solicitou maior atenção, estudo e controle sobre o uso das 131 

águas subterrâneas, reconhecendo ser uma tarefa de difícil 132 

execução, André Cordeiro concordou sobre a necessidade e, que 133 

realmente não se tratava de uma tarefa fácil, até porque no âmbito 134 

da legislação a água mineral, não entra como recursos hídricos, 135 

entra como recurso mineral. Francisco Moschini disse que o Comitê 136 

deve reivindicar para o DAEE aumento de funcionários, considerando 137 

também aumento do número de fiscais para o trabalho de outorga 138 

pelo uso da água. André Cordeiro disse também que, na questão 139 

dos recursos necessários para investimentos na preservação dos 140 

recursos hídricos da bacia é extremamente necessário a reativação 141 

do GT Cobrança, logo no início do ano de 2020, para promoverem 142 

readequação dos valores na cobrança pelo uso da água, há quase 143 

10 anos defasado.   144 

2.6) Aprovação do cronograma e regras para hierarquização 145 

de empreendimentos visando à indicação para obtenção de 146 

financiamento com recursos do FEHIDRO - compensação 147 

financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos - 148 

referente ao exercício de 2020 e seus respectivos Anexos.  149 

Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-SMT nº 405. André 150 

Cordeiro apresentou, chamado a atenção que o cronograma foi 151 

planejado pensando que a Fundação terá mais funcionários para 152 

auxiliar o processo e, considerando que por 2020 ser um ano 153 

eleitoral, modificaram os prazos, que serão mais curtos. Sobre os 154 
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critérios gerais, estão detalhados, especificado no Anexo1 da 155 

Deliberação publicado no site do Comitê 156 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/deliberacoes e pelas notas 157 

taquigráficas desta reunião na Ata de inteiro teor.  158 

2.7) Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos recursos 159 

financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos 160 

hídricos e das despesas de custeio para o exercício 2020. 161 

Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-SMT nº 406. Roberto 162 

Gomes Rodrigues, Diretor Financeiro FABHSMT apresentou, 163 

considerando que pela data ainda tinham à disposição o fechamento 164 

pelo Banco do Brasil dos últimos 3 meses, portanto os valores seriam 165 

consolidados aproximadamente em março de 2020 e, para execução 166 

do Plano Anual ficou estabelecido o percentual de dez por cento 167 

sobre  a arrecadação da cobrança para repasse à FABHSMT. 168 

2.8) Alteração de Tomador para o empreendimento 169 

denominado “Ampliação de Sistema Integrado de 170 

Informações Meteorológicas Aplicáveis à UGRHI-10”, 171 

indicado na Deliberação CBH-SMT n° 394, de 25/07/2019, 172 

com a utilização de recursos da compensação financeira. 173 

Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-SMT nº 407 174 

substituindo o tomador para a Fundação de Apoio à Pesquisa 175 

Agrícola-FUNDAG. O projeto tem objetivo de integrar dados das 176 

estações meteorológicas com a rede estadual otimizando a 177 

transmissão das informações, pela aquisição, e também instalação 178 

de 8 estações. Sem qualquer alteração no valor financiado de R$ 179 

531.286,52 mil ou no valor da contrapartida, com valor total do 180 
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contrato de R$ 549.912,02, destacando que o projeto é de 181 

relevância para a bacia constando como prioridade e meta do Plano 182 

de Bacia. 183 

Informes e encerramento. O Vice-presidente agradeceu os 184 

trabalhos desenvolvidos pelo Diretor FABHSMT James Martins, 185 

destacando que ele sempre procurou dar todo suporte necessário 186 

para aprimorar os projetos apresentados que pleiteavam recursos 187 

do Comitê. Comunicou a agenda de vários eventos ambientais e das 188 

águas que seriam realizados. Francisco Moschini solicitou que fosse 189 

providenciado curso, talvez em menor escala, pela própria FABHSMT 190 

oferecendo suporte aos Tomadores na elaboração dos projetos. O 191 

Vice-presidente disse que já realizaram diversas tentativas para a 192 

execução das Oficinas aos Tomadores, conforme proposto pelo 193 

Professor Moschini, exemplificando-as, e recentemente, novamente, 194 

com o Coordenador de recursos hídricos em São Paulo, Rui Brasil, 195 

que prometeu estudar a viabilização de um curso. Destacou que em 196 

evento dessa natureza se faz importante também a participação dos 197 

diversos Agentes técnicos. André Cordeiro, Coordenador da 198 

CTPLAGRHI,  destacou dois fatos, em suas palavras “para podermos 199 

pensar enquanto entidade coesa que tem três categorias, somos 200 

tripartites: municípios, o governo estadual e a sociedade civil 201 

organizada. Não sei se repararam, mas quando falamos do quórum 202 

da reunião, as reuniões só tem ocorrido nos últimos tempos pela 203 

participação do segmento sociedade civil, se não fosse isso as 204 

reuniões nem aconteceriam, se fosse só pela participação dos 205 

representantes dos órgãos de estados e dos municípios, que pela 206 
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teoria tem obrigação de presença. As reuniões não aconteceriam. 207 

Essa questão da saída do James da Fundação, não temos nada 208 

contra Natália, porque ela inclusive foi uma pessoa que trabalhou 209 

conosco durante muito tempo, nem duvidando das prerrogativas 210 

que o Prefeito de Araçoiaba tem como Presidente da Agência 211 

indicando um nome de sua confiança, nem do Prefeito e Presidente 212 

do Comitê, fazendo a indicação, mas os votos contrários foram 213 

justamente do segmento sociedade civil, porque na verdade nos 214 

sentimos alijados do processo de discussão, então precisamos 215 

pensar muito sobre isso se temos a intenção de manter a parceria 216 

entre as três unidades do Comitê, sempre precisamos lembrar que 217 

a sociedade civil também precisa ser consultada quando se tomam 218 

decisões profundas como essa para o funcionamento do Comitê.” O 219 

Prefeito Dirlei mais uma vez agradeceu a confiança dizendo também 220 

que para as devidas melhorias estabeleceram parceria de 221 

cooperação contando com auxílio do Comitê PCJ, e elaboraram 222 

assinando o Termo de Cooperação, sem custos para o Comitê. Dessa 223 

forma o PCJ deverá auxiliar a FABHSMT enquanto entidade que 224 

trabalha para o Comitê, em diversos processos, incluindo melhoria 225 

do aproveitamento dos recursos financeiros por projetos mais 226 

qualificados, “para também podermos ter alguma parceria a mais 227 

com os municípios, com os técnicos dos municípios se envolvendo 228 

nos projetos mais diretamente e tecnicamente de maneira correta, 229 

queremos ter pelo menos a contratação já em fevereiro com os 230 

estagiários e analistas, um para a cobrança, um para a secretaria 231 

executiva e um para os projetos, também na Secretaria executiva, e 232 
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os estagiários, já contemplando o Decreto com o máximo de 8 para 233 

a bacia, seria 1 estagiário para cada uma dessas áreas.”  E ao final 234 

também foi solicitado para o Comitê reativar os Grupos de Trabalho 235 

para a reclassificação dos rios. Também o aprimoramento de Termos 236 

de Referência que poderiam ter um padrão, ao que Laura Stela disse 237 

que já existem e, para diversos tipos de projetos. Estão disponíveis 238 

no site do sistema e poderiam ser disponibilizados também no site 239 

do Comitê. Ana Lúcia Silva (Assoc. Bras. Enga Sanitária e Ambiental-240 

ABES) também destacou a importância de retorno dos trabalhos 241 

para reenquadramento das classes dos rios, considerando não 242 

somente o aspecto técnico como também o formato ideal em 243 

atendimento às questões jurídicas. Luiz Roberto Moretti, Diretor da 244 

Bacia do Médio Tietê (SIMA-DAEE) apresentou diversos dados 245 

relevantes sobre a melhoria do sistema e controle das outorgas pelo 246 

uso da água na bacia, inclusive a fiscalização e o controle das vazões 247 

captadas.  248 

Tendo sido contemplados todos os itens da pauta, Geraldo Garcia 249 

Presidente do CBH-SMT teceu considerações sobre os avanços, e 250 

desafios a serem enfrentados e as perspectivas para o Comitê, 251 

agradeceu as presenças e encerrou a reunião. Esta Ata é resumo 252 

dos registros das notas taquigráficas que compõe a Ata completa 253 

contendo o inteiro teor desta reunião, foi elaborada pelo Taquígrafo 254 

Dartan Gravina. 255 
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ANEXO 1 PAUTA 256 

57ª Reunião Plenária 257 

1.Abertura; 258 

2.Assuntos a deliberar: 259 

2.1 - Aprovação da Ata da 56ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de 260 

setembro de 2019, na sede do Clube Sociedade Recreativa Boituvense, 261 

em Boituva; 262 

2.2 - Apresentação do Plano de Trabalho do GT-Pirajibu/Mombaça, da 263 

CT-Proteção das Águas; 264 

2.3 - Referendar a Deliberação CBH-SMT nº 402, de 20/11/2019, que 265 

indicou empreendimentos para financiamento com recursos da 266 

cobrança pelo uso de recursos hídricos e da compensação 267 

financeira/royalties do setor hidroelétrico, referente ao 3º Edital 268 

FEHIDRO, do exercício de 2019; 269 

2.4 - Referendar o Parecer da Comissão Tripartite referente a indicação 270 

de diretora técnica e aprovar a indicação de novo membro da 271 

sociedade civil para o Conselho Deliberativo da Fundação Agência da 272 

Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê; 273 

2.5 - Adequação do Plano de Ação e do Programas de Investimentos 274 

do Plano de Bacia Hidrográfica 2016-2027 da UGRHI-10, relativo ao 275 

período 2020-2023; 276 

2.6 - Aprovação do cronograma e regras para hierarquização de 277 

empreendimentos visando à indicação para obtenção de financiamento 278 

com recursos do FEHIDRO - compensação financeira e cobrança pelo 279 

uso dos recursos hídricos - referente ao exercício de 2020 e seus 280 

respectivos Anexos; 281 

2.7 - Aprovação do Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros 282 

provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas 283 

de custeio para o exercício 2020; 284 

2.8 - Alteração de Tomador para o empreendimento denominado 285 

“Ampliação de Sistema Integrado de Informações Meteorológicas 286 

Aplicáveis à UGRHI-10”, indicado na Deliberação CBH-SMT n° 394, de 287 

25/07/2019, com a utilização de recursos da compensação financeira. 288 

3. Informes e  289 

4. Encerramento.  290 


