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RESUMO EXECUTIVO DA ATA 1 

59ª Reunião Plenária Ordinária  2 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  3 

DO RIO SOROCABA E MÉDIO TIETÊ - CBH-SMT 4 

Data:  04 de dezembro de 2020 5 

Local: Videoconferência plataforma Teams 6 

ANEXO 1: Pauta 7 

Abertura. José Geraldo Garcia, Prefeito do município de Salto e Presidente do 8 

CBH-SMT abriu a reunião dando as boas-vindas e agradecendo as presenças. 9 

Registrou homenagens do Comitê em memória do vice-presidente Wendell 10 

Rodrigues Wanderley, pela data de seu falecimento em 04/10/2020, quando 11 

era Presidente em exercício do Comitê da Bacia Hidrográfica do Sorocaba e 12 

Médio Tietê. Jodhi Jefferson Allonso (SIMA-DAEE), Secretário Executivo do 13 

Comitê explicou as soluções básicas da plataforma Teams para a realização da 14 

reunião virtual e informou que havia quórum de 27 membros para o início dos 15 

trabalhos.  16 

2. Deliberações 17 

2.1) Aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de 18 

julho de 2020, por videoconferência.  19 

Após dispensada a leitura, o Presidente colocou em discussão e foi aprovada 20 

por unanimidade a Ata da 58ª Reunião Ordinária. 21 

2.2) Aprovação do Relatório de Situação dos recursos hídricos da 22 

bacia hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê do ano de 2020 - 23 

base 2019; 24 

Aprovado por unanimidade. Natália Zanetti, diretora técnica da Fundação 25 

Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (FABHSMT) 26 

apresentou, em síntese, que o Relatório atualiza o plano de bacia anualmente, 27 

e é avaliado pela Coordenadoria-CRHi, em São Paulo. Adotaram como 28 

metodologia a continuidade do modelo do ano anterior, cujo relatório foi 29 
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elaborado pela empresa Ferreira Jobim, contratada para realizar o Relatório de 30 

Situação do CBHSMT para o ano de 2019 e que recebeu uma ótima avaliação, 31 

com a nota 9.2. Explicou sobre a disponibilidade hídrica, per capita, estar 32 

abaixo de 1.700 m³/hab/ano, valor classificado como de estresse hídrico e que 33 

nos últimos anos tem diminuído. Já as vazões outorgadas estão crescendo em 34 

proporção maior que a diminuição de disponibilidade. A vazão outorgada para 35 

abastecimento público de 2018 para 2019 praticamente foi mantida e o maior 36 

aumento de demanda ocorreu para soluções alternativas e outros usos. A 37 

bacia vem mantendo uma atuação positiva em relação ao manejo dos 38 

resíduos sólidos em aterros enquadrados como adequados pela CETESB, no 39 

entanto, foi modificado por conta do município de Ibiúna considerado como 40 

não adequado.  O índice de abastecimento de água se manteve bom na bacia 41 

e o índice de perdas no abastecimento aponta que muitos municípios estão 42 

ainda em situação regular com perdas entre 25 e 40%,  e alguns municípios 43 

em situação ruim, perdem mais que 40%.  Sobre a coleta e tratamento de 44 

esgotos, no geral a bacia está melhorando, de forma discreta, com índice 45 

atual de 88,3% de esgoto coletado e 79,8% de esgoto tratado. A novidade 46 

para o Relatório de Situação foi a atualização do Plano de Ação e Plano de 47 

Investimentos - PAPI 2020/2023. O Presidente abriu a palavra para a 48 

participação da plenária. André Cordeiro Alves dos Santos (UFSCar-Sorocaba) 49 

e coordenador da CT-PLAGRHI, destacou que em 2019 realizaram reuniões e 50 

até audiência pública para definir área de restrição e controle de uso da água 51 

com critérios para a regulamentação, referente à área contaminada em 52 

terreno da antiga empresa USA Chemicals, localizada no município de Porto 53 

Feliz. Embora não tenham seguido o rito de elaborar-se deliberação e 54 

encaminhar para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) ratificar 55 

conseguiram avançar no entendimento e no diálogo com os órgãos gestores 56 

DAEE e CETESB para avaliar os usos da água na região. Solicitou que a 57 

restrição da área conste no Relatório de Situação. 58 
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2.3) Aprovação da atualização do Plano de Ação e do Programa de 59 

Investimentos - PA/PI, para o período de 2020 a 2023, do Plano da 60 

Bacia Hidrográfica SMT 2016-2027; 61 

A atualização foi aprovada por unanimidade. Natália Zanetti, diretora técnica 62 

da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê 63 

(FABHSMT) apresentou, em síntese, que o PA/PI sofreu pequenas alterações 64 

por conta de dois projetos para a FABHSMT, com previsão de continuidade a 65 

partir de 2021. Os empreendimentos Sala de Situação e Fiscalização em 66 

parceria com o DAEE. Os recursos para os projetos foram transferidos para 67 

2022, sendo necessário o remanejamento de recursos para os demais sub-68 

PDCs, conforme discutido na reunião da Câmara de Planejamento (CT-69 

PLAGRHI), respeitando os percentuais da distribuição dos recursos financeiros 70 

nos PDCs, de acordo com a Deliberação CRH ‘Ad Referendum’ n° 188, de 71 

09/11/2016.  72 

2.4) Aprovação do cronograma e regras para hierarquização de 73 

empreendimentos visando à indicação para obtenção de 74 

financiamento com recursos do FEHIDRO, referente ao exercício de 75 

2021 e seus respectivos Anexos; 76 

Aprovada por unanimidade. André Cordeiro apresentou, em síntese, que a 77 

Deliberação segue o modelo do ano anterior, com a fase de pré-inscrição, 78 

para análise de projetos e a pertinência  dos projetos com Plano de bacia, 79 

analisados em uma fase de pré-qualificação, a ser realizada por empresa 80 

contratada, com posterior realização da avaliação em relação ao Plano de 81 

Bacia e ao PA/PI e posterior ranqueamento dos empreendimentos pela 82 

Câmera Técnica de Planejamento. Cada etapa possibilita que o tomador entre 83 

com recursos, se for o caso. O período da análise prévia é até abril de 2021 e 84 

as reuniões deverão continuar a ser realizadas de maneira não presencial em 85 

função da pandemia COVID-19, pelo menos até o final do primeiro semestre 86 

de 2021. A entrega da documentação será por via digital, atendendo a 87 
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questão de restrição de deslocamento e aglomerações devido a pandemia 88 

Covid- 19.  89 

2.5) Aprovação do Parecer Técnico referente ao empreendimento 90 

CGH Piedade Produção e Comercialização de Energia Ltda., situado 91 

na Rodovia SP-079, km 115+180, Sítio Poço Fundo, no município de 92 

Piedade-SP; 93 

Aprovado por unanimidade. O empreendedor CGH Piedade Produção e 94 

Comercialização de Energia Ltda apresentou em reunião da Câmara Técnica 95 

de Planejamento e Gerenciamento (CT-PLAGRHI), o projeto da Central 96 

Geradora Hidrelétrica-CGH, que já existe há muitos anos no rio Pirapora, 97 

localizada na saída do município, mas que estava desativada. A Câmara 98 

apreciou, considerando que provavelmente o empreendimento não afetará a 99 

vazão do rio, principalmente os municípios que utilizam para abastecimento. O 100 

rio Pirapora é manancial de abastecimento e corpo receptor de esgoto tratado 101 

de Piedade, de Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra a jusante, além de 102 

fonte de água para irrigação e atividades industriais como mineração, e fonte 103 

para o abastecimento público, é considerado um dos cursos de água mais 104 

importante da sub-bacia do baixo e no final do período de estiagem de 2020 105 

houve disputa entre os municípios de Salto de Pirapora e Araçoiaba da Serra 106 

em função do baixo volume disponível e barramentos feitos a montante em 107 

Salto de Pirapora, que afetaram o abastecimento a jusante em Araçoiaba da 108 

Serra, que só foi resolvido após a intervenção do órgão DAEE, portanto o 109 

tema foi bem debatido e era de grande preocupação na Câmara, além da  110 

possibilidade de afetar a qualidade da água. A CT-PLAGRHI entendeu que o 111 

empreendimento tem pouca probabilidade de afetar a captação de água nos 112 

municípios a jusante. Nas implicações para a qualidade de água a jusante o 113 

empreendedor deve comunicar o Comitê quando iniciar a obra para que seja 114 

possível o acompanhamento por parte dos consumidores, dos órgãos de 115 

controle e do próprio Comitê. A Câmara técnica solicita que a CETESB 116 
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comunique ao Comitê quando licenciar o empreendimento e quais as 117 

condicionantes e compensações exigidas ao empreendedor. Solicita também, 118 

por haver indicação de intervenção em APP, inclusive com retirada de 119 

vegetação, que a compensação seja realizada na bacia do rio Pirapora, de 120 

preferência a montante do empreendimento. Que a CETESB e o 121 

empreendedor monitorem a qualidade de água na montante e jusante do 122 

reservatório, de preferência de forma automática e contínua, disponibilizando 123 

os dados para o CBH-SMT para posteriormente constar como dados da Sala 124 

de Situação do Comitê. Solicita ao empreendedor estações fluviométricas a 125 

montante e a jusante do empreendimento e também os dados disponibilizados 126 

para o Comitê e sua futura Sala de situação. A barragem passará por uma 127 

reforma para retirada de uma passarela que atualmente passa por cima do 128 

vertedouro. O empreendedor deverá comunicar os interessados para não 129 

prejudicar o abastecimento dos municípios. Indica também a necessidade de 130 

um estudo mais detalhado, que pode entrar como demanda induzida em 131 

futuros projetos FEHIDRO, sobre a bacia do rio Pirapora e as ações para 132 

mitigar os problemas de abastecimento, principalmente no período de 133 

estiagem. 134 

2.6) Aprovação do calendário, regras e edital com procedimentos 135 

eleitorais para as eleições do CBH-SMT, para o mandato 2021-2023; 136 

Aprovado por unanimidade. André Cordeiro apresentou a deliberação e 137 

lamentou a perda do Vice-presidente Wendell, que durante anos, conduziu o 138 

processo eleitoral da sociedade civil. O cronograma estabelece de 10/12/2020 139 

até 02/02/2021 inscrição de usuários e entidades representativas dos 140 

usuários, sendo que há possibilidade de todo o procedimento ocorrer via 141 

internet, para tanto as entidades deverão ter seus endereços atualizados no 142 

Comitê; de 03/02/2021 até 04/02/2021 análise das inscrições pela Comissão 143 

Eleitoral e divulgação dos resultados; de 05/02/2021 até 09/02/2021 prazo 144 

para apresentação de recursos; em 10/02/2021 análise dos recursos; 145 
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11/02/2021 divulgação final das entidades habilitadas e inabilitadas além da 146 

convocação das habilitadas para a Assembleia Geral eleitoral de 15 a 147 

20/02/2021 para escolha dos representantes da sociedade civil para compor o 148 

Plenário do Comitê, Câmaras Técnicas, e o Fórum Paulista de Comitês de 149 

Bacias Hidrográficas e até 02/03/2021 haverá a indicação dos representantes 150 

para o plenário, titulares e suplentes. Até 31/03/21 será agendada reunião 151 

Ordinária do Comitê para posse dos novos representantes da sociedade civil, 152 

definição dos representantes que ocuparão os cargos de Presidente, Vice-153 

presidente e Secretário-executivo além de Secretário-executivo adjunto, 154 

também a definição do representante que ocupará o cargo de Diretor-155 

Presidente da Fundação Agência FABH-SMT; definição dos representantes que 156 

irão compor o Conselho Deliberativo da FABH-SMT; definição dos 157 

representantes no Fórum FPCBHs; composição das Câmaras Técnicas; 158 

comunicação e homologação dos resultados das Assembleias Setoriais e a 159 

posse dos representantes eleitos. Os grupos de trabalho serão compostos 160 

posteriormente nas reuniões de Câmaras técnicas. Foi constituída a Comissão 161 

Eleitoral Tripartite responsável pelas tarefas do processo eleitoral com 162 

representantes do segmento Estado de São Paulo André Navarro - SIMA 163 

Infraestrutura e Rosângela Cesar - CETESB; pelos municípios Felipe Pascutti, 164 

pela Prefeitura Municipal de Cerquilho e Marcello Alckmin, pela Prefeitura 165 

Municipal de Salto; e representando a sociedade civil Eleusa da Silva - OAB 166 

Votorantim e Marcelo Nascimento – Associação Escola e Cultura em Foco. O 167 

artigo 7o. regulamenta as normas que devem ser cumpridas para o 168 

cadastramento das organizações conforme estabelece o estatuto: 169 

Universidades, institutos de ensino superior, entidades de pesquisa e 170 

desenvolvimento tecnológico e escolas técnicas profissionalizantes de ramos 171 

afins; Usuários das águas, representados por entidades associativas; 172 

Associações especializadas em recursos hídricos, entidades de classe, 173 

associações comunitárias e demais associações não governamentais e 174 

Entidades ambientalistas. O envio do formulário para inscrição e demais 175 

documentos será via e-mail ou via correios, fisicamente com carta AR, além da 176 
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possibilidade de entrega pessoal. A Deliberação também contém anexos, que 177 

detalham o processo eleitoral. André Cordeiro respondendo ao professor 178 

Moschini (Instituto de Estudos Vale do Tietê - INEVAT) explicou que farão o 179 

possível para não coincidir as datas com as do Comitê PCJ, e sobre as 180 

entidades,  algumas não necessariamente possuem sede na bacia, mas atuam 181 

na bacia, então pensaram em contemplar essas entidades,  o que deverá ser 182 

objeto de análise verificando se tem atuação na bacia,  além  de canalizar os 183 

esforços para que todo o processo seja pela ferramenta da internet, devido a 184 

pandemia Covid-19.   185 

2.7) Aprovação de novo representante do segmento Sociedade Civil 186 

para ocupar o cargo de Vice-presidente até o final do mandato, que 187 

se encerra em março de 2021; 188 

Aprovado por unanimidade o nome do professor André Cordeiro Alves dos 189 

Santos representando a Universidade Federal de São Carlos - UFSCar-190 

Sorocaba, para ocupar o cargo de Vice-presidente do CBH-SMT. André 191 

Cordeiro agradeceu a confiança que o segmento depositou em seu nome e 192 

comunicou que a sociedade civil realizou reunião virtual chegando ao 193 

consenso pela indicação do seu nome. Malu Ribeiro (Fundação SOS Mata 194 

Atlântica) parabenizou André Cordeiro e comunicou que na reunião do 195 

segmento indicaram por unanimidade para ocupar o cargo de Vice-presidente 196 

representando o segmento da sociedade civil pela sua liderança em cargos 197 

ocupados em outras instâncias do colegiado e solicitou ao plenário acolher a 198 

indicação do segmento. Naquela mesma reunião solicitaram homenagear 199 

Wendell Rodrigues com um espaço na FABHSMT. O Presidente solicitou para 200 

Secretaria Executiva verificar a viabilidade de prestar tal homenagem, mas 201 

considerou que provavelmente se trata de uma atribuição da Assembleia 202 

Legislativa-ALESP.  203 

 204 
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Informes e encerramento.   205 

Na síntese dos informes, o Secretário Executivo informou que em 16 de 206 

novembro se reuniram com representantes do Instituto Geológico para 207 

aprovação, pela FAPESP, do Projeto de transferência de conhecimento para 208 

curso de capacitação, de longa duração, sobre recursos hídricos subterrâneos 209 

no Comitê, com aproximadamente 40 a 60 alunos, a serem definidos, para 210 

atividades presenciais e EAD objetivando a produção de documentos 211 

orientadores otimizando o uso dos instrumentos de gestão. Em 26 de 212 

novembro ocorreu a reunião do Fórum Paulista dos Comitês de bacia, quando 213 

promoveram revisão do Regimento Interno. A Coordenadoria-CRHi coordenará 214 

a realização de onze eventos no Estado capacitando os membros dos Comitês 215 

sobre o sistema de gerenciamento de recursos hídricos e o papel dos gestores 216 

públicos no acesso ao Fehidro, que deverá ocorrer a partir de março/2021. 217 

Ocorreu a 6a. reunião das Secretarias Executivas dos Comitês da Vertente do 218 

Rio Tietê no dia 30 de novembro, tratando da estrutura e execução das ações 219 

propostas pelo Plano de Ações Coletivas e Solidárias do PERH 2020-23, e a 220 

revisão das metas, sendo instituídos seis Grupos de Trabalho. No dia 01 de 221 

dezembro ocorreu reunião extraordinária do CRH, que entre outras pautas 222 

deliberou sobre a aprovação de metas dos programas Progestão e Procomitês, 223 

e uma nova reunião será realizada no dia 17 de dezembro, quando também 224 

ocorrerá uma apresentação sobre o PERH  2020-23. O Fórum Nacional dos 225 

Comitês de Bacias Hidrográficas também realizou reunião no começo do mês, 226 

e o ENCOB-Web com apresentação de rodas de diálogo, cujas transmissões 227 

encontram-se disponíveis no facebook do Fórum. Dos 20 projetos indicados 228 

pelo comitê visando a obtenção de recursos financeiros do Fehidro em 2020, 229 

totalizando mais de R$ 20 milhões, 13 projetos já foram aprovados, 4 230 

aguardam complementação dos tomadores, e 3 ainda não tiveram parecer 231 

técnico e nenhum foi cancelado. O interesse do Comitê é assinar o contrato 232 

dos projetos aprovados ainda em 2020, possibilitando maior 233 

comprometimento das novas gestões municipais eleitas pelas eleições 234 

municipais em 2020. Na web página da Fundação Agência do rio Sorocaba e 235 
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Médio Tietê (FABHSMT) constam indicadores de protocolo online e também 236 

foram lançados tutoriais, guia e outros documentos visando melhor orientação 237 

aos candidatos a tomadores de recursos do Fehidro.  238 

Ildéia Maria de Souza (PLENU - Instituto Plena Cidadania) parabenizou pela 239 

indicação do Prof. André Cordeiro para a Vice-presidência representando 240 

segmento dizendo que se sentia honrada por sua representação e também 241 

por representar, de certa forma, o atendimento de um pleito antigo da região 242 

para instalação de uma Universidade Federal, e agora em sua cidade, 243 

Mairinque, há dezenas de aluno que cursaram e cursam a UFSCar. Solicitou 244 

maior atenção na questão da destinação final dos resíduos sólidos constando 245 

dados atualizados no Relatório de Situação, sendo que ainda existe muito a 246 

ser feito em diversos municípios considerando a realidade local, apesar da 247 

nota favorável da CETESB como adequados, e ainda há muito que melhorar, 248 

principalmente na questão da coleta seletiva, melhorando os índices e 249 

consequentemente a saúde da população.  Disse também que o Relatório de 250 

Situação deveria dar mais ênfase para a questão do combate às perdas de 251 

água. Que a ARSESP, como Agência Reguladora não age de forma 252 

contundente na questão, e não só sobre as perdas como sobre a destinação 253 

adequada dos resíduos. Registrou que lamentavelmente mais de 170 mil vidas 254 

brasileiras pereceram pela pandemia, e muitas poderiam ter sido evitadas, 255 

desejando que em 2021 possam ter a vacina. Por fim, se disponibilizou para 256 

fornecer maiores informações sobre a representação contra o plantio de 257 

eucaliptos na APA Itupararanga.  André Cordeiro lembrou que além da 258 

homenagem no prédio das águas para Wendel, também devem homenagear o 259 

engenheiro Aquiles. Francisco Antônio Moschini (INEVAT) prestou honrosa 260 

homenagem para Wendell Vanderlei Rodrigues “Conhecemos o Wendell de 261 

longa data quando ainda não era nosso Vice-presidente. Sempre  mostrou ser  262 

um  líder do  segmento  sociedade   civil, não  aquele  que  impõe suas  263 

posições  pessoais ou a de  grupos, mas  aquele  verdadeiro  líder que  aceita  264 

dialogar até  chegar  ao consenso. Por  muitos  anos  foi  nosso Vice-265 

presidente  e  representante do Sorocaba e Médio Tietê junto a órgãos  266 
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superiores como  Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas e 267 

Diálogo Interbacias de Educação Ambiental realizado a  cada  ano. Durante 268 

sua Vice-presidência o Comitê desenvolveu  importantes atividades em  defesa 269 

de nossas  águas contando  sempre com valiosas parcerias de Jussara Lima 270 

Carvalho, Sétimo Umberto Marangon, Rosângela  Aparecida Cesar e mais 271 

recentemente André Cordeiro Alves dos Santos. Lembramos-nos de uma  das  272 

principais  lutas vitoriosas  em  defesa do  nosso sofrido rio Tietê:  Projetava-273 

se  a implantação de  uma PCH Pequena Central Hidrelétrica na região  do 274 

Parque  de Lavras  em Salto, o que viria causar morte daquele  local  de  valor 275 

histórico,  científico e  turístico. Essa  luta foi  empreendida pelo INEVAT 276 

entidade co-fundadora do Comitê e  logo  assumida  pelo  Comitê.  Wendell 277 

foi  importante companheiro  nessa  causa principalmente em reuniões com  278 

os empreendedores, órgãos públicos  e  outros. Finalmente o INEVAT 279 

manifesta seu apoio a ideia de homenagear o companheiro Wendell dando 280 

seu  nome a sala em que está instalada a Fundação Agência da Bacia 281 

Hidrográfica dos rios Sorocaba e Médio Tietê.” No encerramento o Presidente 282 

agradeceu a presença de todos e disse que na sua gestão procurou sempre 283 

fazer o melhor pelo Comitê. Luiz Roberto Moretti (DAEE-SIMA) agradeceu o 284 

apoio do Presidente e de Dirlei Salas Ortega, Presidente da Fundação Agência, 285 

pelos trabalhos desenvolvidos durante o ano. Esta Ata é resumo dos registros 286 

das notas taquigráficas que compõe a Ata completa. Manifestações de toda 287 

reunião foram registradas e constam na Ata taquigrafada de interior teor 288 

elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina. 289 
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ANEXO 1 PAUTA 290 

59ª Reunião Plenária Ordinária 291 

Abertura; 292 

Assuntos a deliberar: 293 

2.1 Aprovação da Ata da 58ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de julho de 294 

2020, por videoconferência; 295 

2.2 Aprovação do Relatório de Situação dos recursos hídricos da bacia 296 

hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê do ano de 2020 - base 2019; 297 

2.3 Aprovação da atualização do Plano de Ação e do Programas de 298 

Investimentos - PA/PI, para o período de 2020 a 2023, do Plano da Bacia 299 

Hidrográfica SMT 2016-2027; 300 

2.4 Aprovação do cronograma e regras para hierarquização de 301 

empreendimentos visando à indicação para obtenção de financiamento com 302 

recursos do FEHIDRO, referente ao exercício de 2021 e seus respectivos 303 

Anexos; 304 

2.5 Aprovação do Parecer Técnico referente ao empreendimento CGH Piedade 305 

Produção e Comercialização de Energia Ltda., situado na Rodovia SP-079, km 306 

115+180, Sítio Poço Fundo, no município de Piedade-SP; 307 

2.6 Aprovação do calendário, regras e edital com procedimentos eleitorais 308 

para as eleições do CBH-SMT, para o mandato 2021-2023; 309 

2.7 Aprovação de novo representante do segmento Sociedade Civil para 310 

ocupar o cargo de Vice-presidente até o final do mandato, que se encerra em 311 

março de 2021; 312 

3. Informes e  Encerramento. 313 


