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ATA 1 

74ª Reunião Ordinária  2 

Câmara Técnica Planejamento e Gestão dos Recursos 3 

Hídricos CTPLAGRHI 4 

DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA  5 

DOS RIOS SOROCABA E MÉDIO TIETÊ CBH-SMT  6 

Data : 02/07/2020 7 

Local: Reunião Virtual - Plataforma Google Meet 8 

A Câmara Técnica CTPLAGRHI reuniu seus membros e 9 

convidados. Todos que assinaram a lista de presença constam 10 

presentes, a lista é parte integrante anexa desta Ata, se 11 

encontra devidamente preservada arquivada pela Fundação 12 

Agência de Bacia Hidrográfica-FABHSMT, entre os presentes 13 

consignados: André Cordeiro (UFSCAR-Sorocaba e 14 

Coordenador da CTPLAGRHI), Jodhi Jefferson Allonso (DAEE-15 

SIMA e Secretário Executivo do Comitê-CBHSMT), Wendell 16 

Rodrigues Wanderley (Icatu e Presidente em exercício do 17 

Comitê-CBHSMT),Raquel Marcondes (CFB/SIMA), Rosângela 18 

César (CETESB), James Martins, Fernando Lopes da Silva (P. 19 

M de Boituva), André Luiz Sanchez Navarro (SIMA 20 

Infraestrutura), Mauro Tomazela (FATEC Tatui) Natália Zanetti 21 

(FABHSMT), Felipe Pascutti (P.M Cerquilho) Solange Guerra 22 
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Bueno (Secretaria de Esportes) Fernando Boff (CIS Itu), 23 

Laurem (Águas Votorantim), Julio César Jacometto (SABESP), 24 

José Gustavo Quagliato Pereira, Viviane Rodrigues (SOS 25 

Itupararanga), Andrea Manami Yoshikawa (Secr. Meio 26 

Ambiente Prefeitura de Cabreuva), Alan Teixeira da Silva 27 

(SEMA Sorocaba), Ely Yasuda, Marcia Serra ACRTS, Waldnir 28 

Gomes Moreira (Fundação Florestal), David Gomes Pereira 29 

(SAAEC Cerquilho), Lidinae Porto, Marcia, Karen Amorese. 30 

Pauta: 1. Avaliação e aprovação da proposta de 31 

hierarquização dos empreendimentos qualificados, visando 32 

obtenção de recursos financeiros do FEHIDRO; 2. Informes e 33 

3. Encaminhamentos. Esta Ata é continuidade da pauta 34 

“Avaliação e aprovação da proposta de hierarquização dos 35 

empreendimentos qualificados, visando obtenção de recursos 36 

financeiros do FEHIDRO” conforme Ata da reunião anterior, 73ª 37 

Ordinária CTPLAGRHI.  38 

André Cordeiro, Professor Doutor da UFSCAR-Coordenador da 39 

CTPLAGRHI-CBHSMT abriu a reunião dando as boas vindas e 40 

agradecendo as presenças. O Coordenador iniciou 41 

relembrando o ponto onde pararam e dando continuidade à 42 

reunião anterior pelo item 1. Avaliação e aprovação da 43 

proposta de hierarquização dos empreendimentos 44 
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qualificados, visando obtenção de recursos financeiros do 45 

FEHIDRO. Três projetos ficaram pendentes de decisão, 46 

principalmente sobre adequação nos PDCs e também 47 

utilização da sobra de recursos em aproximadamente R$ 2 48 

milhões para financiar projetos na bacia. Da reunião anterior 49 

também restou a tarefa da Secretaria executiva e a FABHSMT 50 

manter diálogos com a Coordenadoria-CRHi, inclusive porque 51 

alguns projetos estavam enquadrados no PDC 3 e outros no 52 

PDC 7, e também mantendo o diálogo com os tomadores dos 53 

projetos. Natália Zanetti (FABHSMT) comunicou que, mantendo 54 

o diálogo com a CRHi foi esclarecido, para enquadramento no 55 

PDC 3 os projetos de drenagem deveriam levar em conta 56 

controle de poluição e os processos erosivos, já para o PDC 7 57 

controle de inundação, portanto para o reenquadramento 58 

considerar no PDC 3 projetos de drenagem relacionados a 59 

micro drenagem, local, e no PDC 7 macrodrenagem, citando o 60 

exemplo dos piscinões, projetos mais amplos, dessa forma 61 

poderiam modificar os projetos que estavam no Grupo 5 e foi 62 

realizada a proposta para os tomadores que estavam 63 

enquadrados no Grupo 5, com as Prefeituras municipais de 64 

Boituva, Capela do Alto e Cesário Lange, para enquadramento 65 

no SubPDC 3.3 e a de Cerquilho no PDC 7, mas restava a 66 

questão que os recursos ainda seriam insuficientes e Felipe 67 
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Pascutti (P.M Cerquilho) disse que todos os tomadores 68 

concordaram em aumentar a contrapartida. O Secretário 69 

Executivo manteve diálogos com o tomador P.M Araçoiaba da 70 

Serra que concordou com o aumento da contrapartida, 71 

passando para 11%, dessa forma conseguiram encaixar 72 

contemplando todos os projetos apresentados como 73 

pleiteantes à captação do financiamento dos recursos, 74 

sobrando R$ 12,00 em caixa. Dessa forma, foi apresentada a 75 

nova planilha hierarquizando os projetos, Quanto as 76 

porcentagens o Grupo 2 PDC 3 - sub-PDCs 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 77 

ficou com 79,57%, Grupo 1 PDC 1 e 2 com 9,04%, Grupo 4 78 

PDC 4 - sub-PDC 4.2  com 2,43% e Grupo 5 com 8,96%. 79 

Jodhi Allonso (DAEE- SIMA e Secretário Executivo do Comitê) 80 

confirmou que manteve diálogos com o tomador Prefeitura 81 

municipal de Araçoiaba que aceitou aumento da contrapartida.  82 

Wendell Rodrigues Wanderley (Icatu - e Presidente em 83 

exercício do Comitê-CBHSMT) solicitou para ficar bem 84 

documentado aquilo que foi tratado com a CRHi para não 85 

haver problema no futuro. Natália esclareceu que a 86 

conversação foi encaminhada por e-mail projeto a projeto, toda 87 

ficha resumo, sendo arquivados os e-mails confirmando a 88 

proposta. 89 
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O Secretário complementou que os trabalhos estavam de 90 

acordo com as definições da Deliberação. O Coordenador 91 

sugeriu para as próximas Deliberações, alterarem a questão 92 

dos prazos para não haver necessidade de novas Deliberações 93 

Ad referendum toda vez, e até considerarem a experiência do 94 

Comitê, normalmente os tomadores solicitam prazos maiores. 95 

André Navarro (SIMA- Infraestrutura) parabenizou pelos 96 

trabalhos e ressaltou que a alternativa atende à Deliberação 97 

que dispõe sobre a distribuição dos recursos, citou o Artigo 1ª § 98 

5º que diz, Poderão ser mantidos, pela FABH-SMT, 99 

entendimentos com os solicitantes de recursos, no sentido de 100 

se promover eventuais reduções nos valores dos investimentos 101 

solicitados, tendo em vista compatibilizar a hierarquização das 102 

solicitações com a disponibilidade de recursos. Sendo 103 

responsabilidade da CTPLAGRHI e das CTs avaliar o 104 

enquadramento dos projetos. Natália disse que a pontuação 105 

também foi refeita. O Coordenador solicitou disponibilizar a 106 

nova planilha, ressaltando que, como todos os projetos foram 107 

contemplados não haveria maiores problemas, pela sua 108 

percepção todos tiveram total entendimento dos critérios e do 109 

processo que transcorreu normalmente. Natália disse que 110 

disponibilizaria nos sites CBHSMT e FABHSMT. Navarro diz 111 

sobre a importância de disponibilizar no site, que ainda haverá 112 
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o risco do "resgate" de recursos FEHIDRO em razão da Lei 113 

Estadual nº 17.263/2020, poderá eventualmente sair quem 114 

estiver por último. Felipe agradeceu a todos, confirmou que 115 

houve esforço das Prefeituras que promoveram o aumento da 116 

contrapartida, foi uma forma de ajuda mútua, algo muito 117 

considerando e importante frente aos atuais tempos de 118 

pandemia, todos envolvidos em parceria de ajuda ao próximo 119 

muito grande. Agradeceu todos de coração. O Coordenador 120 

também agradeceu, disse sobre a necessidade de organizar o 121 

máximo possível com os Prefeitos para conseguirem 122 

contemplar todos os projetos que pleitearam recursos, e que 123 

conseguiram obter confirmação da CRHi tendo agora 124 

argumentos e poder de decisão sobre a questão dos PDCs 3 e 125 

7, o que durante muito tempo foi um problema principalmente 126 

no tocante ao enquadramento. Finalizou dizendo que foi um 127 

bom trabalho de todos, conseguiram manter a identidade e 128 

tradição do Comitê de contemplar todos os projetos 129 

apresentados sempre objetivando utilizar todos os recursos 130 

disponíveis. Felipe disse que com as licitações a tendência é 131 

sobrar mais recurso e o Coordenador concordou, disse que 132 

agora entram na segunda etapa, a de acompanhamento dos 133 

projetos, não devem deixar os projetos morrerem, isso ocorre 134 

por vários motivos, assim, solicitou especial atenção 135 
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principalmente porque haverá em breve eleições municipais e a 136 

experiência mostra que essa troca de gestão costuma causar 137 

problemas na gestão entrando um novo Prefeito eleito, até 138 

porque normalmente ocorrem modificações na equipe de 139 

trabalho que irá administrar o projeto. Sugeriu, como exemplo, 140 

apesar de reconhecer as dificuldades, que o projeto aprovado 141 

possa ser administrado por um funcionário de carreira da 142 

Prefeitura. Diz que talvez consigam assinatura dos projetos 143 

ainda em 2020 e, novamente solicitou auxílio de todos os 144 

municípios para levar adiante a execução dos projetos que 145 

deverão ser aprovados pelo Comitê na próxima reunião 146 

plenária. Em votação foi aprovada a nova planilha. Navarro 147 

sugeriu aprovação também da nova planilha de hierarquização 148 

dos projetos principalmente devido as incertezas, ou seja, se 149 

haverá, ou não, impactos nos recursos FEHIDRO, porque 150 

ainda não ficou claro se os recursos do FEHIDRO estão 151 

inclusos no Decreto do Governador para utilizar os recursos de 152 

alguns Fundos Estaduais, como o Fundo FEHIDRO, na crise 153 

da pandemia COVID-19, de forma que a hierarquização dos 154 

projetos é importante, pois se os recursos do Fundo forem 155 

utilizados pelo Governo do Estado, se houver mudanças, talvez 156 

o último tomador perca recursos, assim, deveriam aprovar 157 

também a nova pontuação. O Coordenador apresentou a 158 
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proposta de votação para aprovação com a nova 159 

hierarquização dos projetos para utilização dos recursos 160 

conforme demonstrado na planilha, com o ranqueamento dos 161 

projetos indicando que os projetos com maior pontuação serão 162 

contemplados em casos de mudança da utilização dos 163 

recursos pelo Governo do Estado. Solange Guerra Bueno 164 

(Secretaria de Esportes) pergunta se é importante confirmar se 165 

estão com quórum para votação. James Martins (P.M de 166 

Boituva) agradece, na palavra de Felipe, pelos trabalhos 167 

realizados e solicita apresentação formal com leitura dos três 168 

pleitos. Natália leu: Dos projetos do Grupo 5 para o Grupo 2 169 

P.M de Cesário Lange R$ 235.273,07 contrapartida R$ 170 

26.141,45 e valor total R$ 261.414,52; P.M de Boituva projeto 171 

drenagem R$ 1.517.551,20 contrapartida R$ 168.616,80 e 172 

valor total R$ 1.686,168,00; P.M de Capela do Alto R$ 173 

409.087,03 contrapartida R$ 45.454,11 e valor total R$ 174 

454.541,14; P.M de Cerquilho R$ 1.463.546,86 contrapartida 175 

R$ 162.650,00 e valor total R$ 1.626.196,86; P.M de Municipal 176 

de Araçoiaba da Serra Execução de drenagem no bairro Jardim 177 

Salete R$ 2.698.410,15 contrapartida R$ 333.511,37 e valor 178 

total R$ 3.031.921,52 e Execução de drenagem no bairro 179 

Colinas II R$ 4.050,111,39 contrapartida R$ 500.575,56 e valor 180 

total R$ 4.550.686,95, deixando claro também que houve 181 
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aumento da contrapartida e com isso alguns tomadores 182 

também aumentaram a pontuação. O Coordenador disse que a 183 

tabela ainda seria disponibilizada porque necessitava da 184 

aprovação, e que na tabela a pontuação consta na coluna J. 185 

Também disse que na próxima reunião da Câmara, agendada 186 

para o início de agosto, devem iniciar a discussão para tratar 187 

da Deliberação sobre a utilização dos recursos para o ano de 188 

2021, quando será necessário proceder também análise se os 189 

atuais critérios contemplaram as demandas do Comitê e solicita 190 

novamente divulgação das planilhas, diz que também enviará a 191 

planilha pelo e-mail da CTPLAGRHI. Comunicou que o 192 

taquígrafo do comitê enviou na manhã do dia anterior a Ata da 193 

reunião anterior, e poderão aprovar na próxima reunião. Em 194 

votação, foi aprovada por unanimidade a planilha contendo os 195 

tomadores contemplados com a correspondente 196 

hierarquização. O Coordenador agradeceu novamente a todos 197 

pelo trabalho, dizendo que realmente o melhor é trabalharem 198 

em grupo, assim todos podem pensar juntos, dividir as 199 

responsabilidades e o processo se torna mais transparente. 200 

Dessa forma conseguiram por mais um ano atingir os objetivos 201 

na CTPLAGRHI indicando para o Comitê que todos os projetos 202 

podem ser contemplados e, solicitou que todos os tomadores 203 

prestem atenção na questão dos prazos e da apresentação da 204 
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documentação pertinente exigida e ainda que, principalmente 205 

as Prefeituras, não deixem os projetos morrerem. Natália 206 

complementou, pela Deliberação o prazo era até o dia anterior 207 

e pela proposta de modificação o prazo ficou proposto para o 208 

dia 07 de julho, solicitou para todos os tomadores ficarem 209 

atentos para entregarem toda documentação, que continua da 210 

mesma forma, enviada por e-mail, e também ficar atentos com 211 

as alterações necessárias nos projetos. 212 

Fernando Lopes da Silva (Prefeito de Boituva) agradeceu em 213 

nome de Boituva o trabalho e empenho de todos, reforçando 214 

convite para que o aniversário do Comitê seja comemorado no 215 

município. O Coordenador aceitou. 216 

O Secretário diz que foi publicada a Deliberação Ad referendum 217 

CRH nº 236, de 18 de maio de 2020, que dispõe sobre a 218 

realização de reuniões não presenciais no âmbito do Sistema 219 

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado 220 

de São Paulo-SIGRH dando também outras previdências. A 221 

Deliberação forneceu segurança jurídica para a realização das 222 

reuniões plenárias não presenciais pelo Comitê, e pensando da 223 

mesma forma elaboraram uma Deliberação específica para o 224 

Comitê regulamentando com segurança jurídica e, seguindo 225 

também o exemplo dos outros Comitês de Bacia no estado, 226 
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inclusive agradeceu André Navarro pelo auxílio prestado 227 

através da Deliberação e experiência já realizada no Comitê 228 

PCJ.  229 

A Deliberação do Comitê também é Ad referendum e contém 230 

Nota Técnica nº 1 com orientações e procedimentos para a 231 

realização de reuniões não presenciais regulamentando 232 

procedimentos, abrange inclusive demais itens necessários, 233 

como, por exemplo, orientações e procedimentos, convocação 234 

da videoconferência, da mediação, decisões sobre os itens da 235 

pauta, quórum, lista de presença, no caso de ocorrência de 236 

problemas técnicos durante a transmissão e solicitou para que 237 

todos tomassem conhecimento da Deliberação. O Coordenador 238 

disse que acataram a sugestão da Deliberação para que no 239 

futuro o colegiado não seja questionado quanto às suas 240 

decisões, apesar de que isso nunca ocorreu no Comitê, mas tal 241 

medida seria muito boa para se protegerem.  242 

Solange diz que participou recentemente da reunião virtual do 243 

PCJ, presentes 124 pessoas, foi muito boa e produtiva. 244 

Navarro confirma, foi a primeira plenária virtual do Comitê PCJ 245 

com base na nova regulamentação, e tudo foi bem. 246 

Fernando Boff (CIS Itu) pergunta para os projetos que não 247 

tiveram alteração de valores, se o que deve ser enviado é 248 
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somente as certidões conforme Anexo IV da Deliberação 249 

405/19, Natália solicita que todos os documentos sejam 250 

enviados via e-mail. James auxilia, diz que na Deliberação 408 251 

para os municípios se trata do Anexo 9 do MPO com 252 

Declaração de contrapartida. O Coordenador comunica que no 253 

dia 13 de julho, no período da manhã, será necessário 254 

realizarem mais uma reunião da CTPLAGRHI tendo como 255 

pauta alteração no Plano de Investimento e encaminhamentos 256 

sobre a pauta, incluindo as Deliberações para a reunião 257 

plenária do Comitê de julho. 258 

O Secretário disse que o Plano de Investimento, aprovado na 259 

plenária do Comitê em dezembro deveria ser atualizado 260 

conforme orientação da CRHi. O Coordenador esclarece ainda 261 

que a reunião será necessária porque a demanda chegou 262 

apenas no final da semana anterior, não tiveram tempo de 263 

pautar a alteração no Plano de Investimento.  264 

Rosangela César (CETESB) solicita esclarecimentos sobre o 265 

andamento do Relatório de Situação, Natália esclarece que 266 

ainda não está prevista a data para a entrega, mas já estão 267 

providenciando a atualização de acordo com a estrutura 268 

entregue no ano anterior e, de toda forma, seria bom realizar 269 

uma reunião do GT-UGP, ao que o Coordenador do GT, Mauro 270 
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Tomazela (FATEC Tatui) concorda e pergunta como devem 271 

realizar a reunião, se conjuntamente com a CTPLAGRHI. O 272 

Coordenador diz que a reunião pode ser em uma data posterior 273 

à plenária do colegiado e Natália diz que podem realizar 274 

virtualmente, para tanto disponibilizar também tutorial. O 275 

Secretário esclareceu, conforme comunicado, que a estratégia 276 

adotada em dezembro era que a empresa contratada para 277 

elaboração do Relatório de Situação 2020 cuidasse do tema, 278 

mas infelizmente devido à pandemia não ocorreu conforme 279 

planejado. 280 

Wendell diz que a Deliberação Ad referendum sobre as 281 

reuniões não presenciais precisa ser divulgada para 282 

conhecimento de todos. O Coordenador disse que a 283 

Deliberação foi divulgada por e-mail e no Grupo, solicitando 284 

para Natália compartilhar, ao que foi exibida a Deliberação. 285 

Wendell ressalta que a Deliberação precisa ser apresentada e 286 

aprovada na Câmara. O Coordenador passou a considerar e 287 

dar ao conhecimento a Deliberação Ad Referendum do Comitê, 288 

de 01 de julho de 2020 regulamentando em caráter 289 

excepcional, devido aos impactos da pandemia de COVID-19, 290 

a realização de reuniões e eventos não presenciais do Comitê 291 

SMT. Pelo Art. 1º que fica estabelecida, em caráter 292 

excepcional, no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 293 
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Sorocaba e Médio Tietê - CBH-SMT, a possibilidade de 294 

realização de reuniões do Plenário, de Câmaras Técnicas e de 295 

Grupos de Trabalho, com participação não presencial. No Art. 296 

2º as reuniões não presenciais deverão seguir as disposições 297 

do Estatuto do Comitê, atendendo os requisitos formais, 298 

convocação, envio de material, elaboração da Ata e ao quórum 299 

necessário tanto para a abertura como para as Deliberações. § 300 

3º- No caso da necessidade de encerramento da reunião não 301 

presencial por motivos técnicos, nova reunião deverá ser 302 

convocada no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 303 

deixando claro que o prazo máximo de nova convocação será 304 

de 48h. No § 5º - Consideram-se problemas técnicos, nos 305 

termos deste artigo, falhas ocorridas em servidores e conexões 306 

com a internet que afetem a participação dos membros de 307 

forma generalizada, ou ainda, que afetem, em particular, a 308 

participação dos responsáveis pela condução e coordenação 309 

da reunião não presencial. E comenta que a melhor 310 

experiência, diz que os votos devem ser pelo chat, com nome e 311 

entidade representada, porém com um problema que os votos 312 

têm de ser separados pelos segmentos, com titulares e 313 

suplentes, e quando a aprovação é por consenso não há 314 

maiores problemas. O Anexo da Deliberação detalha mais 315 

sobre o funcionamento das reuniões. O Coordenador sugere 316 
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que a melhor plataforma é o Google Meet, segundo a 317 

experiência tem mostrado, tem sido a mais utilizada, inclusive 318 

porque suporta até 250 membros, é uma plataforma bem 319 

estável, e também permite um bom acompanhamento pela 320 

tecnologia mobile/celular, recomenda ainda que ao utilizarem a 321 

plataforma, principalmente para os que não possuem internet 322 

de alta capacidade ou uma rede de internet mais lenta, podem 323 

desligar a câmara mantendo apenas o áudio ativado quando do 324 

uso da palavra. E finalmente, ainda sobre a Deliberação e o 325 

Anexo, estão previstas uma série de regras, inclusive sobre 326 

eventual suspensão da reunião em função da possibilidade de 327 

ocorrer problemas técnicos. O Coordenador solicita que todos 328 

leiam com atenção a Deliberação e estarão disponíveis 329 

também para dirimir qualquer dúvida, e aprovar, na reunião 330 

CTPLAGRHI já agendada para o dia 13 de julho, comenta 331 

ainda, que na verdade, já estão realizando reuniões não 332 

presenciais, sem maiores problemas.  333 

item 2. Informes, o Coordenador Finaliza dizendo que 334 

manteve contato com epidemiologista da UFSCar sobre a 335 

pandemia, e a regra formal para voltarem a realizar reuniões 336 

presenciais é o acompanhamento da queda constante dos 337 

casos de COVID-19 durante 21 dias, porém deve considerar a 338 

bacia hidrográfica toda, composta por muitos municípios, com 339 



Página 16 de 16 

 

 

 
 
 
 

Rua Epitácio Pessoa, 269 – Além Ponte - Sorocaba/SP - CEP: 18013-190 
Fones: (15) 3031.3110 / (15) 3222.2065 

 

situações diferenciadas sobre a pandemia, portanto seria algo 340 

muito mais complicado considerar essa queda pelo prazo de 21 341 

dias sequenciais e, mesmo assim, as pessoas que apresentam 342 

doenças preexistentes não são aconselhadas a comparecer 343 

nas reuniões presenciais, citando seu próprio caso. Além disso, 344 

as reuniões devem ser realizadas em ambiente aberto bem 345 

arejados, com distância mínima de 1,5m entre os presentes, de 346 

maneira que o quadro mostra, durante todo o ano de 2020 não 347 

deverão ocorrer reuniões presenciais no Comitê e suas 348 

instâncias, e também por isso seria necessário aprovar a 349 

proposta da Deliberação referendando a realização de reuniões 350 

não presenciais.  351 

Tendo sido cumprida a pauta e não havendo outros assuntos, o 352 

Coordenador André Cordeiro agradeceu as presenças e 353 

encerrou a reunião. Esta é uma Ata taquigrafada, elaborada 354 

pelo taquígrafo Dartan Gravina. 355 


