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Memória Técnica da 4ª Reunião dos Secretários Executivos para Avaliação dos Trabalhos 

da Bacia do Rio Tietê  

Câmara Municipal de Barra Bonita – Barra Bonita/SP – 13/02/2019 – 10h 

 

Presentes 

Entidade Representante Cargo 

CBH-BT Luiz Otávio Manfré Secretário-executivo 

CBH-BT Thiago de Souza Maciel Representante da SE-BT 

CBH-PCJ Luiz Roberto Moretti Secretário-executivo 

CBH-PCJ André Luiz Sanchez Navarro Representante da SE-PCJ 

FABH-AT Hélio Suleiman Diretor-presidente 

FABH-AT Valburg de Sousa Santos Júnior Analista 

FABH-SMT James Martins Diretor Técnico 

FABH-PCJ Sergio Razera Diretor-presidente 

FABH-PCJ Ivens de Oliveira Diretor Administrativo-financeiro 

FABH-PCJ Vanessa Cristina Bortolazzo Longato Coordenadora da SE-PCJ 

FABH-PCJ Rodolfo Bassani Analista 

FABH-PCJ Maria Carolina M. C. Moura Analista 
FABH-PCJ Rebeca Cristine F. Silva Assistente 

CBH-SMT Wendell Rodrigues Vice-presidente 

CBH-TB Antonio Carlos Vieira Representante 

CBH-TB Graziela Gomes Silveira Scardovelli Representante 

CBH-TJ José Augusto Baucia Júnior Coordenador da CT-PG 

CBH-TJ Natalie dos Reis Lopes Representante da SE-TJ 

CBH-TJ Geraldo Viviani Rocha Representante da SE-TJ 
Ausências justificadas 

FABH-AT Ana Sedlacek Coordenadora da SE-AT 

CBH-PCJ Sebastião Vainer Bosquilia Secretário-executivo adjunto 

CBH-TJ Erica Rodrigues Tognetti Secretária-executiva 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2019, 

na Câmara Municipal de Barra Bonita, em 

Barra Bonita/SP, foi realizada a 4ª Reunião 

dos Secretários Executivos para Avaliação 

dos Trabalhos da Bacia do Rio Tietê, com 5 

representantes dos comitês de bacia 

hidrográfica (CBHs) e Agência de Bacia 

localizados na Bacia do Rio Tietê, 

registrados em lista de presença. O convite 

e a pauta da reunião, bem como os 10 

materiais a serem discutidos, foram 

enviados aos componentes do grupo por 

meio de mensagem eletrônica em 17 de 

janeiro de 2019 e reenviadas em 06 de 

fevereiro de 2019. Estavam representados 15 

todos os seis CBHs, a saber AT, BT, PCJ, 

SMT, TB e TJ, e as três agências de bacia, 

a saber FABH-AT, FABH-PCJ e FABH-

SMT. Após as boas-vindas realizadas pelo 

Sr. Maicon Ribeiro Furtado, vice-presidente 20 

da Câmara Municipal de Barra Bonita, o Sr. 

Luiz Roberto Moretti, secretário-executivo 

do CBH-PCJ cumprimentou a todos, 

agradeceu à Câmara Municipal de Barra 

Bonita pela cessão do espaço e questionou 25 

se haviam manifestações a respeito da 

Memória Técnica da 3ª Reunião dos 

Secretários Executivos para Avaliação dos 

Trabalhos da Bacia do Rio Tietê. Não 

havendo manifestações, submeteu a minuta 30 

de memória técnica à votação, sendo 

aprovada por unanimidade. Após, 
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questionou aos presentes se haviam 

manifestações quanto à composição da 

pauta atual. Não havendo, deu-se início aos 35 

trabalhos. 1) Discussão e aprovação de 

redação comum para minuta de 

deliberação de aprovação do Plano de 

Ações Coletivas e Solidárias dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas da 40 

Bacia do Rio Tietê: Conforme deliberado 

na 3ª Reunião dos Secretários Executivos 

para Avaliação dos Trabalhos da Bacia do 

Rio Tietê, realizada em 18 de dezembro de 

2018, foi elaborada minuta de deliberação 45 

para ser submetida ao plenário de cada 

comitê de bacia para aprovação do “Plano 

de ações coletivas e solidárias dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio 

Tietê”. Tenciona-se que seja aprovada 50 

redação comum da deliberação entre os 

CBHs. Considerando que a renovação dos 

membros e das diretorias dos CBHs será 

concluída até o final do mês de março e que 

as secretarias de Estado e suas estruturas 55 

e representantes estão sendo definidos, 

considerou-se apropriado que a submissão 

da minuta de deliberação aos plenários 

ocorra após a efetivação das renovações, 

evitando eventuais descompassos. Os 60 

próximos meses serão destinados, portanto, 

à discussão nas Câmaras Técnicas dos 

CBHs, buscando a ampliação do debate e 

da aprovação do conteúdo. Em caso de 

modificações no texto original, as 65 

discussões para uniformização serão 

realizadas via e-mail, pois compreende-se 

ser necessária a aprovação da mesma 

redação pelos CBHs. Quanto ao conteúdo 

da minuta, o Sr. Luiz Otávio Manfré, 70 

secretário-executivo do CBH-TB, solicitou 

que fosse incluída no preâmbulo a 

caracterização da bacia do Rio Tietê, com 

informações sobre os municípios e a 

população envolvida, bem como foram 75 

propostas modificações no conteúdo do 

documento visando maior clareza e 

detalhamento, o que foi aprovado pelos 

presentes. Sem mais manifestações, foi 

estabelecido que as alterações no 80 

documento seriam realizadas conforme 

indicadas e que a minuta de deliberação 

será discutida no âmbito das Câmaras 

Técnicas do CBHs nos próximos meses e 

submetida aos Plenários apenas após a 85 

renovação do mandato dos mesmos, a ser 

realizada no primeiro trimestre do ano 

corrente. 2) Apresentação sobre 

alternativas para o atendimento à Ação 

C, do Eixo 3 do Plano de Ações 90 

(Fundação Agência das Bacias PCJ): O 

Eixo 3 do Plano de Ações, “Integração dos 

mecanismos de gestão”, apresenta três 

ações, sendo a Ação C, “Discutir a 

possibilidade de implantação de agências 95 

de bacia”, referente ao conhecimento, 

debate e avaliação das possibilidades de 

implantação de agência de bacia na Bacia 

do Tietê. A partir disso, o Sr. Ivens de 

Oliveira, Diretor Administrativo e Financeiro 100 

da Agência das Bacias PCJ apresentou 

proposta de estudo para compreensão da 

estrutura, processos e desafios 

identificados para implementar e/ou custear 

agências de bacias. Para tanto, propôs 105 

quatro etapas. A Etapa 1 corresponde à 

elaboração do Plano de Trabalho com 

descrição detalhada de como serão 
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conduzidas as atividades do projeto, 

compreendendo a identificação das partes 110 

interessadas e apresentação da equipe, 

reunião para alinhamento das expectativas 

e entendimento inicial, obtenção de 

materiais iniciais para consulta, 

planejamento, detalhamento de 115 

cronograma, comunicação dos envolvidos, 

avaliação dos riscos do projeto e 

identificação de ações corretivas, e reunião 

de abertura dos trabalhos para 

apresentação do cronograma e 120 

esclarecimento de dúvidas. A Etapa 2 

compreende a documentação do Relatório 

Preliminar incluindo diagnóstico e 

sistematização de atividades e recursos 

utilizados pelas Agências de Bacias e 125 

DAEE para atendimento de suas atribuições 

enquanto secretaria executiva de CBH. 

Assim, tal etapa será composta pelo 

diagnóstico do funcionamento das agências 

de bacia e do DAEE, a capacidade de 130 

arrecadação para cada bacia, a 

sistematização das necessidades de 

recursos, e a identificação de fatores que 

diferenciam as agências em termos de 

despesas administrativas. A Etapa 3 135 

compreende a documentação do Relatório 

Técnico, incluindo proposta de 

organograma, pesquisa de salários e 

identificação tabular dos resultados 

projetados. Assim, a partir do diagnóstico 140 

preliminar, serão propostos número de 

funcionários, perfis profissionais, bem como 

funções e atividades de cada funcionário, 

salários e despesas administrativas (custos 

fixos e variáveis), bem como os custos de 145 

implantação. A Etapa 4 consiste na 

elaboração do Relatório Final, consolidando 

os resultados apresentados ao longo do 

projeto, incluindo proposta orçamentária 

anual para agências de bacias de referência 150 

e proposta metodológica modelo. Após a 

apresentação do Sr. Ivens, os demais 

presentes manifestaram interesse na 

realização do estudo proposto, que será 

realizado pela Agência das Bacias PCJ. 155 

Não havendo mais manifestações, o Sr. 

Moretti submeteu a proposta em votação, 

sendo aprovada por unanimidade. Como 

etapa inicial, portanto, será apresentado o 

Plano de Trabalho para validação pelos 160 

membros na próxima reunião, a ser 

agendada oportunamente. 3) Definição de 

Coordenação para o grupo de CBHs da 

Bacia do Rio Tietê: O Sr. Moretti 

expressou que, com o avanço dos trabalhos 165 

do grupo, faz-se importante a definição de 

uma coordenação para o grupo de CBHs da 

Bacia do Rio Tietê, a ser responsável pela 

elaboração de documentos e para 

coordenar as reuniões. Foi expresso pelos 170 

presentes que o CBH-PCJ, pelas condições 

humanas e materiais da Agência das 

Bacias PCJ, deveria atuar na coordenação 

do grupo, o que foi aprovado por 

unanimidade, sendo o Sr. Luiz Roberto 175 

Moretti, secretário-executivo do CBH-PCJ 

eleito para a coordenação do grupo de 

CBHs da Bacia do Rio Tietê. 4) Definição 

de interlocutor de cada CBH: De forma 

complementar à pauta 3, o Sr. Moretti 180 

expressou a importância da definição de um 

interlocutor de cada comitê de bacia a se 

responsabilizar pela atuação nas reuniões e 

discussões no âmbito de seu CBH para o 
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desenvolvimento dos trabalhos. Com a 185 

anuência de todos, foram definidos como 

representantes os seguintes: do CBH-AT, o 

Sr. Helio Suleiman; do CBH-BT, o Sr. Luiz 

Otávio Manfré; do CBH-PCJ, o Sr. Luiz 

Roberto Moretti; do CBH-SMT, o Sr. 190 

Wendell Rodrigues; do CBH-TB, o Sr. 

Lupercio Ziroldo; do CBH-TJ, o Sr. José 

Augusto Baucia. 5) Outros assuntos: O Sr. 

Helio Suleiman, Diretor-presidente da 

Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, 195 

informou que, tendo em vista a relevância 

para a gestão de bacias hidrográficas da 

Medida Provisória nº 868, de 27 de 

dezembro de 2018, que altera o marco legal 

do saneamento básico e dá outras 200 

providências, está sendo estruturada 

proposta de workshop com a presença de 

parlamentares e do Ministério Público para 

a compreensão dos impactos sobre a 

atuação dos comitês e agências de bacias. 205 

Mais informações serão disponibilizadas em 

breve. O Sr. Helio Palmesan, representante 

da ONG Movimento de Amparo Ecológico – 

MAE Natureza, solicitou a palavra para 

manifestar o desagrado com a situação 210 

atual do Rio Tietê, expressando seu 

descrédito quanto à melhora da qualidade 

da água e criticando a realização de 

vultuosos investimentos que não promovem 

real mudança quanto à degradação do meio 215 

ambiente, requerendo dos governantes a 

execução de programas efetivos para a 

despoluição da bacia do rio Tietê e o 

desenvolvimento dos mecanismos de  

gestão. 6) Encerramento: A 5ª Reunião 220 

dos Secretários Executivos para Avaliação 

dos Trabalhos da Bacia do Rio Tietê será 

agendada após a conclusão dos processos 

eleitorais dos CBHs, após o primeiro 

trimestre. Com a ciência e concordância de 225 

todos quanto às próximas etapas e nada 

mais havendo a tratar, o Sr. Moretti 

agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. 

 

 


