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Ata da 79 ª Reunião Ordinária do CT-PLAGRHI 1 

Data: 26/11/2020 às 13:30 horas 2 

Local: Virtual via Microsoft Teams. 3 

Link Reunião: https://drive.google.com/file/d/1MQA2hcwReqFIqIxcY6EWVKk-Qp_JN1Oq/view 4 

 5 

No dia 26 de novembro de 2020, em ambiente virtual de videoconferência devido à Pandemia do COVID-6 

19 e às recomendações de isolamento do Estado de São Paulo (Decreto Estadual 64.879, de 20 de março de 7 

2020), realizou-se a 79 ª Reunião Ordinária do CT-PLAGRHI.  8 

Pauta: A pauta e a convocação da reunião foram enviadas aos membros por meio de mensagem eletrônica. 9 

Abertura: A abertura da 79 ª Reunião Ordinária do CT-PLAGRHI foi realizada pelo coordenador André 10 

Cordeiro dos Santos às 13h40. Informes: André Cordeiro iniciou explicando sobre a reunião do Fórum 11 

Paulista que foi realizado em 26/11/2020 pela manhã, e sugeriu que alguém se pronunciasse para fazer um 12 

relato da discussão para que todos ficassem cientes. André Navarro (SIMA), se pronunciou e explanou que 13 

a reunião foi para a aprovação da revisão do regimento interno do fórum, contou com a participação de 14 

representante do SMT, e também houve uma apresentação sobre o andamento da etapa do Programa Capacita 15 

SIGRH para a definição de grupos de Comitês dos quais serão realizados no início de 2021, voltado para  16 

gestores municipais, onde serão feitos treinamento no período de 4h explicando sobre o FEHIDRO, e sobre 17 

o sistema e também sobre o Comitê para situar os novos prefeitos e conscientiza-los sobre o funcionamento 18 

do sistema e do Projeto FEHIDRO. Foi discutido sobre a agenda de reuniões com temas para 2021, onde 19 

haverá 5 temas e cada tema terá a criação de um grupo de trabalho, e também a secretaria do fórum pedirá 20 

uma indicação dos membros do SMT, e entre os sistemas estão a restruturação do FEHIDRO, a organização 21 

das salas de situação e também sobre o fortalecimento das agências e especificamente dentro do FEHIDRO 22 

a possibilidade de ter uma facilidade para ser tomador de recurso do FEHIDRO. O último tema foi a 23 

apresentação sobre o funcionamento da organização da sala de situação do PCJ, onde a coordenadora da sala 24 

do DAEE, Isis, fez uma apresentação bastante completa sobre qual a estrutura que hoje é demandada para o 25 

funcionamento e quais os serviços ofertados. André Cordeiro, comentou que achou interessantes os assuntos 26 

que foram abordados na reunião inclusive sobre a sala de situação e a estrutura do PCJ, pois ela serve como 27 

base para a discussão da sala de situação do CBH-SMT. Item 1- Aprovação da Ata da 77ª Reunião da CT-28 

PLAGRHI realizada por videoconferência em 23/09/2020: André Cordeiro, iniciou informando que a Ata 29 

da 77ª reunião da CT-PLAGRHI foi disponibilizada no site do SIGRH, e por unanimidade a Ata foi aprovada. 30 

Item 2. Apresentação da minuta da Deliberação CBH-SMT que define o cronograma e regras para 31 

hierarquização de empreendimentos visando à indicação para obtenção de financiamento com 32 

recursos do FEHIDRO – orçamento 2021: André Cordeiro solicitou que André Navarro (SIMA), 33 

explanasse sobre o que deliberação traz de alteração em função da deliberação de 2019, e se foi feito a 34 

avaliação do ano anterior. André Navarro (SIMA), explicou que a avaliação foi feita na primeira reunião do 35 

grupo a partir do relatório feito por Natalia Zanetti (FABH-SMT) e Jodhi (DAEE) sobre o processo que foi 36 
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apresentado na CT-PLAGRHI, houve a discussão do relatório ponto a ponto e levantado algumas questões, 37 

sugestões de melhorias que foram incorporadas, mas que não houve mudanças significativas da deliberação 38 

de 2019 para a 2020. Uma mudança importante foi a inclusão do plano de ação e do programa de investimento 39 

como um anexo, tendo em vista que as indicações a partir de 2021 terão mudados os processos, pois temos 40 

que respeitar o PA/PI, e no anexo I da deliberação foram colocados limites de valores pros grupos que já 41 

haviam sido definidos ano anterior, um grupo para PDC 1 e 2, outro grupo para PDC 3, um pra PDC 4, um 42 

pra PDC 5, e um que ficavam os PDCs 7 e 8, que foram divididos. Os valores que estavam definidos no 43 

PA/PI formam passados para esse primeiro artigo do anexo I da deliberação. Foi discutido inicialmente no 44 

GT-Critérios uma proposta de alteração do PA/PI e posteriormente foi discutido com mais detalhes no 45 

relatório de situação, e ficou então definido o que ficou de proporções de recursos dos empreendimentos, 46 

onde foi necessário a discussão do PA/PI pois alguns empreendimentos que poderiam ser desenvolvidos pela 47 

FABH-SMT em 2021 não teria condições táticas de serem realizados, um empreendimento onde trata a sala 48 

de situação e outro seria a renovação do projeto fiscalização em parceria com o DAEE, sendo colocados mais 49 

à frente, precisando, assim, ter uma remodelação. A deliberação foi então desenhada para atender o PA/PI. 50 

Os anexos II, III e IV foram simplificados tendo em vista que uma parte da documentação que havia sido 51 

entregue na pré-qualificação não precisaria ser entregue novamente. Houve a retirada de termos redundantes 52 

e definiram que as documentações serão recebidas eletronicamente. Para os critérios de pontuação, critérios 53 

de eficiência de uso de recursos também houve alterações. No cronograma foi incluso 5 dias de recurso para 54 

cada decisão, onde se existe um consenso jurídico. Foi feito uma revisão geral, mas nada muito substancial. 55 

Natalia Zanetti explanou sobre as alterações do PA/PI, que foram apresentadas ao GT-UGP na demonstração 56 

do relatório de situação e à CT-PLAGRHI na última reunião em 12 de novembro de 2020, onde também se 57 

apresentou o relatório de situação e exposta a alteração. André Navarro (SIMA), informou que o requisito 58 

para projetos de recuperação e restauração ecológica havia uma condição para que se respeitasse os planos 59 

de mata atlântica e cerrado elaborado pelos municípios, isso foi discutido e retirado do PA/PI e foi previsto 60 

essa questão como um item novo de pontuação para os empreendimentos. Onde se o projeto estiver incluso 61 

em uma área de mata atlântica e cerrado ganharia uma pontuação adicional, entendeu-se que seria complicado 62 

restringir, outro ponto seria projetos de macrodrenagem, foram colocados como requisitos desses projetos 63 

para o financiamento. André dos Santos indagou a necessidade da leitura da deliberação ou dos anexos, 64 

deixou aberta a palavra para a manifestação de todos, informou que os procedimentos serão semelhantes ao 65 

do ano passado, inclusive da contratação de uma empresa especializada para a avaliação da 1º inscrição. 66 

Natalia Zanetti (FABH-SMT) informou que o feedback foi positivo, bastante gente se manifestou a favor da 67 

contratação da empresa. André dos Santos informou sobre o sistema que a FABH-SMT esta fazendo para 68 

receber as inscrições, pediu mais detalhes. Natalia Zanetti (FABH-SMT), explanou que a ideia é receber a 69 

documentação por um protocolo online no site da Agencia. Já foi solicitado à empresa que presta consultoria 70 

em informática para a FABH-SMT e está em vias de entrega para a revisão e estará disponível em dezembro, 71 

informou que este ano o prazo de protocolo de inscrição foi de 3 dias, mas, dessa vez, estamos com prazo de 72 
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2 meses. André dos Santos, explanou sobre o problema com os técnicos novos de prefeituras onde sempre 73 

tem um número de diminuição de projetos não só daqueles que vão dar continuidade, mas também para 74 

aqueles que vão iniciar novos projetos. Natália Zanetti (FABH-SMT), informou que no workshop será 75 

divulgado um tutorial para preenchimento da divulgação onde será um material a mais para auxiliar, está se 76 

pensando também em promover um evento em janeiro para explicar esse processo ao vivo para os potenciais 77 

tomadores que estão entrando, principalmente os novos na prefeitura, de modo a minimizar esses problemas. 78 

Eleusa (OAB-Votorantim) achou excelente, comentou que na reunião de hoje foi informado que terá um 79 

curso no âmbito do programa Procomitês e achou interessante pois será dividido pelos 11 grupos que fazem 80 

parte do CRHi, mas para projetos FEHIDRO é necessário ter essa chamada que Natália está fazendo. Raquel 81 

Marcondes (SIMA), informou que é necessário melhorar a divulgação do comitê de maneira geral pois as 82 

pessoas não sabem que o comitê existe e é importante ser colocado no plano de comunicação podcasts falando 83 

de vários temas para vários públicos. André Navarro (SIMA), explanou a questão de divulgação e a 84 

necessidade de deixar claro para os tomadores que mudou um pouco a lógica, pois agora necessitam levar 85 

em consideração o PA/PI de 2021. André dos Santos achou que vai ser um aprendizado, as pessoas não estão 86 

acostumadas e somente na hora que as coisas vão caminhar e é importante que o PA/PI vá como anexo a essa 87 

deliberação para que possam analisar, e lembrou que esse PA/PI foi discutido na Câmara técnica e foi 88 

aprovado no colegiado. Achou também que é importante que as pessoas tenham essa ciência do PA/PI. 89 

Indagou a Natália sobre a empresa contratada que fez avaliação em 2 etapas e a terceira etapa que a secretaria 90 

executiva teve que fazer, pois não estava no escopo da contratação da empresa a terceira etapa de análise e 91 

se para o próximo ano foi mudado o edital para contemplar mais etapas de avaliação. Natália Zanetti (FABH-92 

SMT) informou que este ano estava previsto somente 2 pareceres e como a CRHI permitiu um pouco mais o 93 

prazo por conta da pandemia e considerando que os projetos ainda tinham muitos problemas a secretaria 94 

executiva acabou fazendo a terceira análise a fim de melhorar a qualidade das indicações, mas que para o 95 

ano que vem teremos a mesma proposta de 2 pareceres novamente, sendo período de pré-qualificação, a 96 

primeira avaliação e o feedback, onde os tomadores terão tempo para a entrega de eventuais 97 

complementações e o segundo parecer. Não está previsto para que seja aberto um novo prazo para 98 

complementações. André dos Santos, informou sobre a lei nº 17.293/20, que foi aprovada recentemente e 99 

que obriga os fundos do Estado devolver ao tesouro todo o saldo remanescente e não se sabe o que acontecerá 100 

com o FEHIDRO. Acredita-se que será judicializado. Como foi falado no Fórum Paulista, a lei da cobrança 101 

é muito clara quando menciona que o recurso da cobrança pode ser utilizado na própria bacia e definido pelo 102 

comitê, mas que ainda não sabe se a lei nº 17.293/20 revogou a lei da cobrança. Eleusa (OAB-Votorantim) 103 

informou que houve a preocupação e compreende, a lei da cobrança é uma legislação específica e que é 104 

necessário ter cautela. André dos Santos colocou em votação a deliberação e sem nenhuma manifestação 105 

contrária foi aprovada por unanimidade. Item 3 – Apresentação e discussão da minuta da Deliberação 106 

CBH-SMT que define calendário, regras, edital com procedimentos eleitorais e constituição de 107 

Comissão Eleitoral para as eleições do CBH-SMT, para o mandato 2021-2023: André dos Santos 108 
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compartilhou a tela com a deliberação, informou que seria importante definir de forma mais clara prazos e 109 

documentações e até mesmo o processo de eleição que é feito na sociedade civil geralmente uma semana 110 

antes do colegiado. Normalmente, em março dos anos ímpares é feito uma reunião no colegiado e os prefeitos 111 

que não têm condição de se encontrarem antes entram em uma sala e discutem quem é o candidato deles a 112 

diretoria e aos demais cargos que eles assumem, como por exemplo, a presidência da FABH-SMT, lembrando 113 

que tanto o atual presidente da fundação agência quanto o atual presidente do comitê não foram reeleitos, 114 

então provavelmente acontecerá uma mudança de prefeito na diretoria do comitê, quanto na fundação 115 

agência. Essa deliberação trata da inscrição da eleição da sociedade civil e a eleição é feita na hora na reunião 116 

do colegiado. Já os representantes do Estado são indicados pelas secretarias e essa deliberação define a data 117 

de publicação do edital para eleição, informando que discutiu sobre o assunto com o Jodhi. Normalmente os 118 

prefeitos indicam o presidente, a sociedade civil a vice-presidência e o Estado assume a secretaria executiva. 119 

Eleusa (OAB-Votorantim), fez uma consideração que na Lei nº 7663 diz que um dos três segmentos ocupará 120 

os cargos e a deliberação não pode afrontar a Lei nº 7663, assim nosso comitê é regido por essa legislação e 121 

qualquer coisa que divirja disso estará afrontando a lei. André dos Santos prosseguiu com a leitura, informou 122 

que a comissão eleitoral serve para avaliar as inscrições. Jodhi (DAEE) sugeriu colocar os nomes dos 123 

membros a participarem da comissão eleitoral na Deliberação, pois nos anos anteriores já estavam com os 124 

nomes definidos. André dos Santos, informou que André Navarro e Eleusa gostariam de participar. André 125 

Navarro (SIMA) sugeriu colocar como uma proposta de membros caso outros queiram participar fazer a 126 

alteração ou à inclusão de outros participantes. Marcelo Nascimento (AECF) também se propõe a ajudar. 127 

André dos Santos indagou se já é necessário incluir o nome dos membros ou se aguarda na hora da discussão 128 

no colegiado e apresenta-se a composição como uma proposta da câmara técnica. Eleusa (OAB-129 

VOTORANTIM) sugeriu já incluir na Deliberação, pois é a proposta da câmara. André dos Santos concordou 130 

e continuou a leitura da Deliberação. Jodhi (DAEE) comentou que a ficha de inscrição e demais documentos 131 

poderiam ser encaminhados por e-mail, via correios com (AR) ou pessoalmente na sede da FABH-SMT. 132 

André Navarro (SIMA) comentou que em processos de alguns comitês foi que a composição respeita o que 133 

foi definido no Estatuto do comitê e no de Sorocaba fala que tem as 4 categorias, mas não define o número 134 

de vagas, onde será definido pela comissão eleitoral. Eleusa (OAB-Votorantim) informou que se colocar 135 

número de vagas você está engessando e corre riscos. André dos Santos, informou que as eleições dentro 136 

dessas categorias podem ser por votos. Eleusa (OAB-Votorantim) sugeriu ser colocado que após a fase de 137 

inscrições fará a distribuição de vagas por categorias adequando função da quantidade inscritas em cada 138 

categoria. Indagou também sobre os prazos da divulgação final, em 11 de fevereiro sugeriu colocar um 139 

parágrafo com o número de vagas. André Navarro (SIMA) indagou qual o procedimento quando sobra 140 

entidades. André dos Santos informou que vai pelo voto, dessa forma que seria necessária uma vaga para 141 

cada uma das categorias inscritas e o restante das vagas distribuídas pela demanda. Eleusa (OAB-Votorantim) 142 

comenta que tem que garantir por categoria no mínimo uma vaga após a divulgação das entidades habilitadas, 143 

e é necessário incluir um texto onde a comissão eleitoral terá uma prerrogativa de fazer a distribuição por 144 
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demanda. André Navarro, sugeriu colocar proporcionalmente as inscrições e não por demanda, necessário 145 

colocar no calendário quantas entidades por setor. André dos Santos continuou a leitura. Sugeriu manter o 146 

pedido de relatório de atividades que são feitos na bacia que envolvam o meio ambiente e avaliar depois se 147 

foi uma situação de impedimento da representação. Jodhi (DAEE) informou a opção do relatório de 148 

atividades não faz parte dos documentos exigidos para as entidades associativas e usuários de recursos 149 

hídricos. André dos Santos sugeriu tirar entidades associativas e deixar somente usuários. André Navarro 150 

(SIMA) informou que o termo vem do CRH previsto na Lei nº 7663, onde os usuários participaram por meio 151 

de entidades associativas porque não existe um usuário participando de um CNPJ dele próprio. Foi então 152 

alterado na Deliberação. Márcia Serra (ACRTS) comentou que essa questão da entidade associativa é o caso 153 

do FIESP/CIESP que representa o segmento industrial. Mauro Tomazela (FATEC-Tatuí) explanou que o 154 

CPS (Centro Paula Souza) é uma autarquia em regime especial vinculado à Secretaria de Desenvolvimento 155 

Econômico do Estado de São Paulo, mas que a Fatec foi convidada como sociedade civil, mesmo pertencente 156 

ao Estado. André dos Santos, informou que o CRH retirou as universidades das representações da sociedade 157 

civil, como são ligadas ao Estado são entidades estaduais, mas as universidades conforme a Constituição 158 

Brasileira tem autonomia administrativa e autonomia de pensamento, então elas não entram como órgão de 159 

governo e nem Estado. Márcia (ACRTS) informou que é um assunto bem polêmico sobre as universidades, 160 

onde André Navarro colocou bem essa diferenciação, que se a universidade não for privada não pode 161 

participar ou ela entra como Estado. André Navarro colocou que seria interessante uma manifestação da 162 

coordenadoria de recursos hídricos. Márcia concordou com o André Navarro. André dos Santos informou 163 

que o estatuto do CBH-SMT quando fala em universidades, entidades de pesquisas e escolas técnicas, não 164 

define se é privado ou se é público. Em seu entendimento, se a universidade é a sociedade civil ou não é uma 165 

discussão muito mais ampla, pois existe uma discussão sobre a definição do que é a sociedade civil. André 166 

Navarro explanou que está pontuando que não está inibindo a participação, que está colocando que existe 167 

uma legislação definindo como funciona o sistema gerenciamento de recursos hídricos e frisou que em seu 168 

ponto de vista há inconsistência jurídica entre órgãos do Estado participarem como sociedade civil e por 169 

serem vinculados ao governo sugeriu um parecer da consultoria jurídica sobre o assunto. André dos Santos 170 

então solicitou um parecer jurídico e que se discuta em uma próxima reunião. Informou que essa deliberação 171 

será apresentada no colegiado do comitê no dia 4 de dezembro e definirá a eleição principalmente para a 172 

sociedade civil, pois o Estado já vem com seus representantes definidos anteriormente e os prefeitos fazem 173 

uma eleição e se organizam antes. Solicitou também para Eleusa, André e Jodhi fazer essas alterações e 174 

disponibilizar a deliberação o quanto antes. Informes: André dos Santos informou que o Sr. Moschini pediu 175 

que as datas das reuniões do processo eleitoral e da plenária não coincidam com as do CBH-PCJ, solicitando 176 

ao André Navarro verificar. André dos Santos informou também que o grupo de pesquisa do Instituto 177 

Geológico de São Paulo ministrará um curso de águas subterrâneas para o CBH-SMT, onde as inscrições 178 

ficaram sob responsabilidade da FABH-SMT. Ainda não tem uma definição de início e dependerá da 179 

demanda. Achou interessante todos terem a ciência do curso, explanou que assim que tiver uma informação 180 
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mais detalhada a secretaria executiva disponibilizará no site da FABH-SMT. Informou também que a 181 

deliberação da eleição passará por essas alterações que foram discutidas e será levada para o colegiado e se 182 

houver alguma dúvida que não foi resolvida poderá ser feita na reunião da Comissão Eleitoral, pois não terá 183 

tempo para uma nova reunião da CT-PLAGRHI. André dos Santos agradeceu a presença de todos não tendo 184 

mais assuntos a serem discutidos finalizou a reunião. 185 

 186 

Esta ata foi feita por Aline Ribeiro, da equipe administrativa da FABH-SMT, e assim encerra ata. 187 

 188 
 189 
 190 
 191 
 192 

 193 

 194 

 195 

 196 

 197 

 198 

 199 

 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 

André Cordeiro 206 

Coordenador da CT-PLAGRHI 207 

Nome  Instituição 

Lauren Ellen da Silva  Aguas de Votorantim  

José Vicente Alamino de Moura Prefeitura de Tatuí 

Elzo Savella  Prefeitura de Araçoiaba da Serra 

Marcia Christina Amaral Serra ACRTS - FACENS 

Jodhi Allonso DAEE 

Natalia Zanetti FABH-SMT 

Marcelo Pereira do Nascimento Associação Escola e Cultura emFoco 

Felipe Gustavo Pascutti Prefeitura de Cerquilho 

Raquel Marcondes Fonseca De Marco SIMA/CFB 

Eleusa Maria da Silva  OAB Votorantim  

Rosângela Aparecida César CETESB 

Allan Teixeira da Silva  SEMA 

Julio Cesar Jacometto SABESP Cerquilho 

David Gomes Pereira  SAAEC 

Mauro Tomazela Fatec Tatuí 

Luiz Carlos Rosa  Fatec Sorocaba  

Andre Luiz Sanches Navarro  SIMA 
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