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   ATA EXECUTIVA 1 

58ª Reunião Plenária Ordinária  2 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  3 
DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ - CBH-SMT 4 

1ª reunião Plenária do Comitê por Videoconferência 5 
(Deliberação CBH-SMT nº 411, de 26/06/2020) 6 

Data:  17 de julho de 2020 7 
Local: Videoconferência Link do evento: https://meet.google.com/jje-umvj-ewe 8 
ANEXO 1: Pauta 9 

Abertura. Wendell Rodrigues Vanderlei (Associação Ecológica Icatu) Vice-Presidente 10 

do CBHSMT abriu a reunião dando as boas-vindas e agradecendo as presenças. 11 

Comunicou que 2020 o Comitê completa seus 25 anos no próximo dia 02 de agosto. 12 

Comunicou também, que a desde o dia 6 de abril de 2020, conforme comunidado 13 

CBH-SMT nº 01/2020 divulgado aos membros do colegiado, estava exercendo a 14 

função de Presidente em exercício do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e 15 

Médio Tietê devido ao pedido de desincompatibilização encaminhado pelo então 16 

Presidente, José Geraldo Garcia, Prefeito de Salto. 17 

Jodhi Jefferson Allonso (SIMA-DAEE) Secretário Executivo do Comitê informou o 18 

quórum para o início dos trabalhos. Total de 27 representantes, sendo 12 19 

representantes da Sociedade civil, 5 dos municípios e 10 do Estado.  20 

2. Deliberações 21 

2.1) Aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária, realizada 18 de dezembro 22 

de 2019, no Parque Tecnológico do município de Botucatu.  23 

Wendell Rodrigues, Presidente em exercício, colocou a Ata em votação que foi 24 

aprovada por unanimidade, com abstenção de Solange Guerra Bueno (Secretaria de 25 

Esportes) justificado por sua ausência na última reunião. 26 

2.2) Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 408, de 10/04/2020, que 27 

alterou a redação do artigo 1° e do Anexo IV, da Deliberação CBH-SMT n° 28 

405. 29 



Página 2 de 7 

 

 
Rua Epitácio Pessoa, 269 – Além Ponte - Sorocaba/SP - CEP: 18013-190 

Fones: (15) 3031.3110 / (15) 3222.2065 

 

Wendell Rodrigues, Presidente em exercício, disse que esta deliberação refere-se à 30 

alteração das datas do cronograma de atividades de análise e hierarquização dos 31 

empreendimentos, previsto na Deliberação 405, que se fez necessária devido às 32 

dificuldades técnicas e operacionais e as restrições às atividades em todos os 33 

segmentos da sociedade devido à pandemia do COVID-19, que tornou impraticável o 34 

atendimento do cronograma inicialmente aprovado, em dezembro de 2019. Aprovada 35 

por unanimidade a Deliberação CBH-SMT nº 408. 36 

2.3) Deliberação Ad Referendum CBH-SMT 409, de 26 de maio de 2020 e 37 

confere nova redação aos incisos III e IV, do artigo 1º da Deliberação CBH-38 

SMT nº 408, de 10/04/2020.  39 

Wendell Rodrigues, Presidente em exercício, disse que esta deliberação, assim como 40 

a anterior, também refere-se à alteração das datas do cronograma de atividades de 41 

análise e hierarquização dos empreendimentos, que se fez necessária devido a 42 

continuidade das restrições às atividades em todos os segmentos da sociedade 43 

devido à pandemia do COVID-19, que tornou impraticável o atendimento do 44 

cronograma inicialmente aprovado. Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-45 

SMT nº 409. 46 

2.4) Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 410, de 26/06/2020, que 47 

conferiu nova redação aos incisos XI e XII, do artigo 1º, da Deliberação 48 

CBH-SMT nº 408; 49 

Wendell Rodrigues, Presidente em exercício, explanou que Esta deliberação, assim 50 

como as anteriores, também refere-se à alteração das datas do cronograma de 51 

atividades de análise e hierarquização dos empreendimentos, que se fez necessária 52 

devido a continuidade das restrições às atividades em todos os segmentos da 53 

sociedade devido à pandemia do COVID-19, que tornou impraticável o atendimento 54 

do cronograma inicialmente aprovado. Aprovada por unanimidade a Deliberação CBH-55 

SMT nº 410. 56 

2.5) Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 411, de 26/06/2020, que 57 

regulamentou, em caráter excepcional, a realização de reuniões não 58 

presenciais no âmbito do Comitê SMT; 59 

Wendell Rodrigues, Presidente em exercício, explanou que esta Deliberação refere-se 60 

a regulamentação de procedimentos para a realização de reuniões não presenciais 61 
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visando garantir a continuidade das discussões e de tomadas de decisão relacionadas 62 

à gestão dos recursos hídricos na bacia do rio Sorocaba e Médio Tietê durante a 63 

vigência de medidas oficiais adotadas para o enfrentamento da pandemia Covid-19. A 64 

FABH-SMT emitiu a Nota Técnica nº 1/2020, descrevendo os procedimentos e as 65 

devidas orientações para o atendimento aos requisitos normais. Os procedimentos 66 

também se extendem às câmaras técnicas e grupos de trabalho. Aprovada por 67 

unanimidade a Deliberação CBH-SMT nº 411. 68 

2.6) Aprovação da atualização do Plano Anual de Aplicação dos recursos 69 

financeiros provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das 70 

despesas de custeio para o exercício 2020; 71 

O Diretor Financeiro e Administrativo da Fundação Agência de Bacia do rio Sorocaba 72 

e Médio Tietê – FABH-SMT comentou que esta Deliberação refere-se a atualização da 73 

Deliberação CBH-SMT nº 406/2019, tendo em vista o repasse oficial de todas as 74 

despesas pelo Banco do Brasil ocorrer no começo de 2020. Para que isso não volte a 75 

ocorrer, provavelmente ao final de 2020 não será apresentado o Plano, e sim, será 76 

adiado para a primeira reunião de 2021 pois até lá teremos o valor exato, visto que 77 

em dezembro ainda não há o fechamento completo, inclusive dos pleitos anteriores. 78 

A Deliberação foi aprovada por unanimidade. 79 

2.7) Aprovação da atualização do Plano de Ação e do Programa de 80 

Investimentos - PA/PI, para o período de 2020 a 2023, do Plano da Bacia 81 

Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 2016-2027; 82 

O Professor Dr. André Cordeiro dos Santos (UFSCar), Coordenador da CTPLAGRHI, 83 

explicou que esta Deliberação refere-se ao Plano de Ação onde contém os projetos 84 

que receberão apoio do Comitê, os PDCs e sub-PDCs para investir nossos recursos, 85 

que teve que ser ajustado por solicitação da Coordenadoria-CRHi. O Anexo I do Plano 86 

de Ação apresenta os recursos para investimentos sobre o período de 2020 a 2023. A 87 

demanda de empreendimentos para a drenagem urbana, apesar de prevista, 88 

aumentou. A secretaria executiva entrou em contato com a CRHi que definiu que os 89 

projetos referentes à micro drenagem são do PDC 3 e para a macro drenagem PDC 7. 90 

A separação de recursos por PDCs deveria ser motivo de revisão baseado no 91 

Relatório de Situação Completo com a revisão das metas do Plano de bacia, mas não 92 

aconteceu pela pandemia e pelas dificuldades do Estado fornecer informações, 93 
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compilando os dados ambientais, porque só pode ser feito com os dados oficiais das 94 

Secretarias de Governo. Mas se for necessário fazer algum ajuste ou mudança poderá 95 

ser realizado através do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos para o próximo 96 

ano. A ideia é investir cerca de 44 milhões até 2023, distribuídos em no mínimo 60% 97 

para a área de saneamento, até 25% para os PDCs 1 e 2 e até 15% para os demais 98 

PDCs. Aprovado por unanimidade. 99 

2.8) Indicação de empreendimentos para obtenção de financiamento com 100 

recursos financeiros do FEHIDRO, referente ao exercício de 2020. 101 

O Professor Dr. André Cordeiro dos Santos (UFSCar) Coordenador da CTPLAGRHI, 102 

considerou que tiveram avanços no processo de seleção e hierarquização dos pleitos 103 

para obtenção de financiamento com recursos financeiros do Comitê, mas ainda 104 

necessita melhoria principalmente para o item comunicação com os tomadores. Disse 105 

“temos recursos para todos os projetos, mas existe uma ideia, não sei como está em 106 

termos jurídicos, para uso dos recursos dos Fundos Estaduais, incluindo o FEHIDRO, 107 

bancando parte do combate ao vírus, a pandemia. Aparentemente não vai nos afetar, 108 

até porque seria contrassenso, uma das formas de evitar o vírus é ter água de 109 

qualidade para todos, mas se acontecer alguma redução a ordem dos projetos 110 

contemplados será a que vou fazer a leitura, lembrando que por enquanto nada 111 

impede que isso possa acontecer, mas quero deixar claro, que apesar de todos terem 112 

aprovado esse recurso, existe essa conversa no Estado, e cabe a nós como Comitê e, 113 

aos Prefeitos também, pressionar o Estado para não utilizar os recursos do nosso 114 

Fundo. Se por acaso acontecer os projetos que estão no fim da fila em cada um dos 115 

PDCs serão os prejudicados.” Ildéia Maria de Souza (PLENU- Instituto Plena 116 

Cidadania) concordou. Os projetos aprovados constam publicados na webpágina do 117 

Comitê endereço http://www.sigrh.sp.gov.br/public/uploads/deliberation//CBH-118 

SMT/18918/delib_cbh-smt-414-indicacao-empreendimentos-fehidro-2020_v-final.pdf. 119 

Assim, a ordem dos projetos indicados foram: PDC 3 - fonte cobrança: SOS 120 

Itupararanga - Implantação de biossistemas em pequenas propriedades rurais no 121 

município de Ibiúna na porção da APA Itupararanga; SAAE de Cerquilho - 122 

Contratação de empresa para execução da ampliação da capacidade da ETE Capuava 123 

no município de Cerquilho/SP com a ativação do segundo módulo de tratamento; 124 

Companhia Ituana de Saneamento -Contratação de empresa prestadora de serviços 125 

de engenharia devidamente qualificada para o fornecimento de mão de obra, 126 
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materiais e equipamentos para a execução de emissário de esgoto do trecho ETE 127 

Pirajibu; Prefeitura Municipal de Boituva - Execução de obras do sistema urbano de 128 

drenagem na área central - trecho 2 – Boituva; Prefeitura Municipal de Cesário Lange 129 

- Obra de sistema urbano de drenagem de águas pluviais 2ª etapa; Prefeitura 130 

Municipal de Capela do Alto - Melhoria do sistema de drenagem urbana na Rua 21 de 131 

Abril e adjacentes - centro do município de Capela do Alto; SAAE de Cerquilho - 132 

Contratação de serviço de engenharia para elaboração do projeto de ampliação da 133 

capacidade de tratamento da ETE Sorocaba do município de Cerquilho; Prefeitura 134 

Municipal de Quadra - Construção de fossas sépticas biodigestoras para atendimento 135 

de 85 propriedades rurais no município de Quadra;  Prefeitura Municipal de Sarapuí - 136 

Sistema de drenagem de águas pluviais para contenção da poluição difusa e proteção 137 

dos recursos hídricos do município de Sarapuí; Prefeitura Municipal de Araçoiaba da 138 

Serra - Execução de drenagem no bairro Jardim Salete no Município de Araçoiaba da 139 

Serra e Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra - Execução de drenagem no bairro 140 

Colinas II no município de Araçoiaba da Serra; PDC 1 - fonte cobrança: SOS 141 

Itupararanga - Avaliação preliminar do uso e ocupação do solo e influência dobre os 142 

recursos hídricos do território da APA de Itupararanga; FUNDIBIO UNESP Botucatu - 143 

Gigante Guarani - Apuã: Diagnóstico socioambiental, formação e planejamento para 144 

recuperação e proteção das microbacias do Rio Capivara e Alambari, em áreas de 145 

recarga do Sistema Aquífero Guarani; Prefeitura Municipal de São Roque - 146 

Planejamento da restauração florestal a partir do diagnóstico das áreas de 147 

preservação permanente na microbacia do Ribeirão Guaçu-Mombaça, São Roque; 148 

Prefeitura Municipal de São Roque - Diagnóstico ambiental e plano de drenagem das 149 

microbacias dos córregos Aracaí e Carambeí, São Roque; SAAE de Salto -150 

Caracterização ambiental, cadastramento e mapeamento da sub-bacia hidrográfica do 151 

Ribeirão Buru, no município de Salto para fins de gerenciamento dos recursos 152 

hídricos; PDC 4 - fonte cobrança: Prefeitura Municipal de Boituva - Restauração 153 

ecológica em ecossistemas degradados ou alterados e serviços de recomposição da 154 

cobertura vegetal e incentivo às boas práticas e melhoria da qualidade das águas em 155 

Boituva; PDC 8 - fonte cobrança: Associação Escola e Cultura em Foco - Contando 156 

sobre a água na bacia hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê; Prefeitura Municipal 157 

de Sorocaba - Redescobrindo o nosso rio: valorização do rio Sorocaba através de 158 

ações de educação ambiental; PDC 7 - fonte cobrança: Prefeitura Municipal de 159 

Cerquilho Melhoria da captação de águas pluviais e solução para o problema 160 
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frequente de alagamento no bairro São Francisco. No final da apresentação foi 161 

solicitado esforços devido às eleições 2020 com possível nova administração em cada 162 

Prefeitura, para não perderem os recursos, pode ocorrer mudança na gestão dos 163 

municípios.  Aprovado por unanimidade. 164 

Informes e encerramento.   165 

Na síntese dos informes, o Secretário Executivo informou sobre o programa 166 

Procomitês, que desde janeiro o Estado firmou convênio com a Agência Nacional de 167 

Águas-ANA para integrar o programa de fortalecimento dos Comitês consolidando os 168 

órgãos colegiados como espaço efetivo de implementação da política de recursos 169 

hídricos e para obter a certificação o Comitê está cumprindo metas, abrangendo 170 

atividades de capacitação, comunicação e implantação dos instrumentos de gestão. O 171 

Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas - ENCOB foi adiado e deverá 172 

ocorrer no primeiro semestre de 2021, em data ainda a ser definida. Natália (Diretora 173 

Técnica da FABHSMT) informou sobre o Relatório de Situação, estão na fase de 174 

atualização, sendo que o prazo para a entrega não foi estabelecido devido a 175 

pandemia, e o Relatório de Situação do ano anterior elaborado pela empresa Ferreira 176 

Jobim recebeu nota de avaliação 9.2 em nota possível de 0-10. Waldnir Gomes 177 

Moreira (Fundação Florestal) informou que será realizada a 5a. reunião extraordinária 178 

do Conselho Gestor da APA Itupararanga tendo como pauta a possibilidade de 179 

implantação da mineração na várzea do rio Sorocamirim, convidando todos para 180 

compartilhar a discussão na reunião. James Martins (P.M de Boituva) comunicou que 181 

o Prefeito Fernando Lopes da Silva colocou à disposição convidando para 182 

comemoração do Jubileu de aniversário do Comitê tendo como sede para a reunião o 183 

município de Boituva. Eleuza Maria (OAB) informou sobre o evento que ocorrerá na 184 

internet com o Promotor de Justiça designado para o GAEMA Regional da Bacia 185 

hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê-CBH-SMT, Dr. Antonio Farto Neto, e outro 186 

evento pela internet, a discussão sobre o PL Novas Bases do Marco Legal de 187 

Saneamento. Ildéia solicitou registrar luto das mais de 70.000 mortes de brasileiros 188 

devido à epidemia COVID-19. Que a Companhia Brasileira de Alumínio-CBA realizou 189 

simulação de acidente na barragem Palmital, solicitou para o Comitê ficar atento ao 190 

problema da barragem Palmital e, do mesmo modo sobre o plantio de eucaliptos 191 

realizado pela CBA, muito próximo da represa Itupararanga no braço em que 192 

Mairinque capta água para abastecer a população. Ainda, sobre os esgotos do Varjão 193 
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direcionados para o rio Sorocaba e para o rio Tietê.  Wendell Rodrigues Vanderlei, o 194 

Presidente em exercício do CBHSMT, disse que a doença, sobretudo é uma questão 195 

ambiental, e que, a continuar desse modo poderia chegar um dia com o 196 

aparecimento de um vírus que não conseguiriam resolver. Disse que o Comitê estará 197 

atento às questões envolvendo a CBA, já inclusive em 2019 realizaram visitas na 198 

empresa, assim como para os problemas com a Cia Suzano Celulose, devem cuidar 199 

para a qualidade da água não piorar, evitando também o assoreamento, e o 200 

desmatamento. E, na questão do saneamento, o Novo Marco legal, disse que o tema 201 

deve ser pautado também pelo Comitê, que é uma ferramenta do sistema. No 202 

encerramento o Presidente agradeceu a presença de todos. Esta Ata é resumo dos 203 

registros das notas taquigráficas que compõe a Ata completa. As manifestações, de 204 

toda reunião, foram registradas e constam na Ata taquigrafada de interior teor 205 

elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina. 206 

ANEXO 1 PAUTA - 58ª Reunião Plenária 207 

1. Abertura; 208 

2  Assuntos a deliberar: 209 

2.1 - Aprovação da Ata da 57ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 210 
2019, no Parque Tecnológico do município de Botucatu; 211 

2.2 - Referendar a Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 408, de 10/04/2020, 212 
que alterou a redação do artigo 1° e do Anexo IV, da Deliberação CBH-SMT n° 405; 213 

2.3 - Referendar a Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 409, de 26/05/2020, 214 
que conferiu nova redação aos incisos III e IV, do artigo 1º, da Deliberação CBH-SMT 215 
nº 408; 216 

2.4 - Referendar a Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 410, de 26/06/2020, 217 
que conferiu nova redação aos incisos XI e XII, do artigo 1º, da Deliberação CBH-218 
SMT nº 408; 219 

2.5 - Referendar a Deliberação ‘Ad Referendum’ CBH-SMT nº 411, de 26/06/2020, 220 
que regulamentou, em caráter excepcional, a realização de reuniões não presenciais 221 
no âmbito do Comitê SMT; 222 

2.6 - Aprovação da atualização do Plano Anual de Aplicação dos recursos financeiros 223 
provenientes da cobrança pelo uso de recursos hídricos e das despesas de custeio 224 
para o exercício 2020; 225 

2.7 - Aprovação da atualização do Plano de Ação e do Programas de Investimentos - 226 
PA/PI, para o período de 2020 a 2023, do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 227 
Sorocaba e Médio Tietê 2016-2027; 228 

2.8 - Indicação de empreendimentos para obtenção de financiamento com recursos 229 
financeiros do FEHIDRO, referente ao exercício de 2020. 230 

3. Informes e  231 

4. Encerramento.  232 


