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Memória Técnica da 6ª Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 

Bacia do Rio Tietê  

 

Reunião por videoconferência – 30/11/2020 – 9h30min 

 

Presentes 

Entidade Representante Cargo 

CBH-AT Luiz Fernando Carneseca Secretário-executivo 

FABH-AT Hélio Suleiman Diretor-presidente 

FABH-AT Larissa Cristina Silva Secretaria Executiva 

CBH-PCJ Luiz Roberto Moretti Secretário-executivo 

CBH-PCJ André Luiz Sanchez Navarro Secretário-executivo Adjunto 

CBH-PCJ Miguel Madalena Milinski Representante da AAMHOR 

FABH-PCJ Sergio Razera Diretor-presidente 

FABH-PCJ Ivens de Oliveira Diretor Administrativo e Financeiro 

FABH-PCJ Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi Diretora Técnica 

FABH-PCJ Vanessa Cristina Bortolazzo Longato Coordenadora da Secretaria Executiva 

FABH-PCJ Juliana Prado Guilmo Auxiliar administrativa 

FABH-PCJ Rodolfo Bassani Assessor Técnico 

FABH-PCJ Tiago Georgette Assessor Técnico 

FABH-PCJ Marcos Cazzonato Assessor Técnico 

FABH-PCJ Douglas Brunelli Analista Técnico 

FABH-PCJ Bruno Aranda Analista Técnico 

FABH-PCJ Rebeca Silva Analista Técnico 

FABH-PCJ Gabriel Gualda Estagiário 

CBH-SMT Jodhi Jefferson Allonso Secretário-executivo 

FABH-SMT Natália Zanetti Diretora Técnica 

CBH-TB Lupércio Ziroldo Antônio Secretário-executivo 

CBH-TB Antônio Carlos Vieira Secretaria Executiva 

CBH-TB Graziela Gomes Silveira Scardovelli Secretaria Executiva 

CBH-TJ Érica Rodrigues Tognetti Secretária-executiva 

 

Aos trinta dias do mês de novembro de 2020, 

por meio de videoconferência, foi realizada a 6ª 

Reunião das Secretarias Executivas dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do 

Rio Tietê, com representantes dos comitês de 5 
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 materiais a serem 

discutidos, foram enviados aos integrantes do 10 
grupo por meio de mensagem eletrônica em 

23/11/2020. Estavam representados 5 (cinco) 

CBHs, a saber, AT, PCJ, SMT, TB, TJ; e as três 

Agências de Bacia que atuam na Bacia do Rio 

Tietê, FABH-AT, FABH-SMT e FABH-PCJ. O 15 
Sr. Luiz Roberto Moretti, Secretário-executivo 

do CBH-PCJ e Coordenador do Grupo de 

CBHs da Bacia do Rio Tietê cumprimentou a 

todos e informou que havia quórum para o 

início da reunião, com ausência de 20 
representação apenas do CBH-BT. Na 

sequência, passou a palavra ao Sr. Douglas 

Brunelli, analista técnico da Coordenação de 

Apoio ao Sistema de Gestão de Recursos 

Hídricos da Fundação Agência das Bacias PCJ 25 
(FABH-PCJ), que informou sobre as normas 

para a realização da reunião por 

videoconferência, bem como que a mesma seria 

gravada para posterior confecção da memória 

técnica. Na sequência, o Sr. Moretti questionou 30 
aos presentes se haviam manifestações quanto à 

composição da pauta. Não havendo 

manifestações, deu-se início aos trabalhos. 1. 

Informes: o Sr. Moretti informou que não 

havia informes da Coordenação, em 35 
decorrência de terem sido realizados durante a 

1ª Reunião Ordinária do Fórum Paulista de 

Comitês de Bacias Hidrográficas de 2020 

(FPCBH), realizada em 26/11/2020, por 

videoconferência, instância que abrange, entre 40 
outros, os membros deste grupo de CBHs. Na 

sequência, o Sr. Moretti abriu para informes dos 

demais presentes. O Sr. Hélio Suleiman, 

Diretor-presidente da Fundação Agência da 
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Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (FABH-AT), 45 
cumprimentou a todos e informou que o Grupo 

de Trabalho (GT) denominado de GT-Eventos 

Extremos, criado no âmbito da Câmara Técnica 

de Monitoramento Hidrológico (CT-MH) do 

CBH-AT, reuniu-se em 11/11/2020, por 50 
videoconferência, e, dentre os itens de pauta, 

constou dar posse aos novos membros que 

acompanharão ações do Plano de Ações 

Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. Na 55 
sequência, o Sr. Moretti passou a palavra para o 

Sr. Sergio Razera, Diretor-presidente da 

Fundação Agência das Bacias PCJ (FABH-

PCJ), que cumprimentou a todos e informou 

que em 04/12/2020 a Câmara Técnica de 60 
Educação Ambiental (CT-EA) dos Comitês 

PCJ, juntamente com a FABH-PCJ e com o 

apoio da Sociedade de Abastecimento de Água 

e Saneamento (SANASA), de Campinas/SP, 

realizará, pela internet, o lançamento do projeto 65 
“PCJ Virtual”. Trata-se de projeto que utilizará 

ferramenta de realidade virtual e de jogos 

eletrônicos para disseminar conhecimentos e 

conscientizar a respeito da proteção dos 

mananciais nas Bacias PCJ. Em 05/12/2020, 70 
será realizado o lançamento do “PCJ Virtual” 

de forma presencial através do formato cinema 

drive-in, no município de Piracicaba/SP, uma 

alternativa para realizar o evento de forma 

presencial, porém respeitando o distanciamento 75 
social para controle sanitário, tendo em vista a 

pandemia de Covid-19. Mais informações estão 

disponíveis no seguinte endereço eletrônico: 

https://www.agencia.baciaspcj.org.br/pcj-

virtual/). 2. Aprovação da Memória Técnica 80 
da 5ª Reunião das Secretarias Executivas dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do 

Rio Tietê, realizada em Sorocaba/SP: Na 

sequência, o Sr. Moretti questionou aos 

presentes sobre a necessidade de leitura da 85 
minuta de memória técnica da 5ª Reunião das 

Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, realizada 

em 18/02/2020, no município de Sorocaba/SP. 

A leitura da minuta foi dispensada por 90 
unanimidade e o Sr. Moretti abriu espaço para 

manifestações sobre o conteúdo. Não havendo 

manifestações, a minuta de memória técnica foi 

colocada em votação, sendo aprovada por 

unanimidade, sem alterações. 3. Instituição dos 95 
Grupos de Trabalho relacionados à execução 

das ações propostas pelos CBHs da Bacia do 

Rio Tietê no PERH 2020-2023 e revisão das 

metas apresentadas. O Sr. Moretti explicou 

que a formação dos Grupos de Trabalho (GTs), 100 
para atuação no âmbito do Plano de Ações 

Coletivas e Solidárias dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas (CBHs) da Bacia do Rio Tietê, 

ficou acordado na 5ª Reunião das Secretarias 

Executivas (SEs) dos CBHs da Bacia do Rio 105 
Tietê, realizada em Sorocaba/SP e que a 

Secretaria Executiva dos Comitês PCJ ficou 

responsável pela sugestão dos GTs, incluindo 

descrição das atividades de cada grupo, metas, e 

perfil esperado de seus membros, provendo 110 
orientação à indicação de representantes por 

parte dos CBHs. Na sequência, o Sr. Moretti 

passou a palavra para o Sr. André Luiz Sanchez 

Navarro, Secretário-executivo Adjunto do 

CBH-PCJ, que cumprimentou a todos e 115 
recordou que foi realizada, pela Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), 

através da Coordenadoria de Recursos Hídricos 

(CRHi) reunião com as SEs dos CBHs do 

Estado, em 29/01/2020, em São Paulo/SP, a 120 
respeito da elaboração do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH), para o período de 

2020 a 2023. Em relação ao tema da reunião, 

foi requisitado aos CBHs que encaminhassem à 

CRHi ações para serem incluídas ao PERH que 125 
extrapolassem os limites de uma Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI), 

numa perspectiva de atuação integrada, como 

ocorre com o grupo de CBHs da Bacia do Rio 

Tietê. Lembrou também que foi aprovado por 130 
todos os CBHs do grupo, em 2019, o Plano de 

Ações Coletivas e Solidárias dos CBHs da 

Bacia do Rio Tietê, e que as ações previstas 

foram detalhadas e encaminhadas visando à 

inclusão no PERH 2020-2023, conforme 135 
demandado pela CRHi. Tendo em vista os 

impactos da pandemia de Covid-19 e a 

necessidade consequente de atualização das 

metas e cronograma das ações, que subsidiam 

as metas dos GTs, o Sr. André passou, 140 
inicialmente, ao detalhamento das ações 

atualizadas, conforme segue: Ação 1-A – 

Entidade responsável: FABH-AT; meta 2020: 

criação de GT; meta 2021: realização de ao 

menos 2 (duas) reuniões e elaboração de termo 145 
de referência; meta 2022: contratação de plano 

integrado de monitoramento; meta quadrienal 

da ação: contratação de plano integrado de 

monitoramento; indicador das metas: número 

de reuniões realizadas/ano, plano contratado; 150 
recursos financeiros: a ação requer recursos 

financeiros, sendo previsto o valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 

2022, cuja fonte será a cobrança estadual pelo 

uso dos recursos hídricos. Ação 2-C – 155 
Entidade responsável: FABH-AT; meta 2020: 

criação de GT; meta 2021: realização de ao 

menos 2 (duas) reuniões e elaboração de termo 
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de referência; meta 2022: contratação de plano 

integrado de monitoramento; meta quadrienal 160 
da ação: contratação de plano integrado de 

monitoramento; indicador das metas: número 

de reuniões realizadas/ano, plano contratado; 

recursos financeiros: a ação requer recursos 

financeiros, sendo previsto o valor de R$ 165 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 

2022, cuja fonte será a cobrança estadual pelo 

uso dos recursos hídricos. Ação 3-B – 

Entidade responsável: FABH-SMT; meta 

2020: criação de GT; meta 2021: realização de 170 
ao menos 2 (duas) reuniões e elaboração de 

relatório; meta 2022: realização de 2 (duas) 

reuniões e elaboração de termo de referência; 

meta 2023: contratação de estudo sobre a 

compatibilização dos planos de bacia 175 
hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio Tietê; 

meta quadrienal da ação: contratação de 

estudo sobre a compatibilização dos planos de 

bacia hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio 

Tietê; indicador das metas: estudo contratado; 180 
recursos financeiros: a ação requer recursos 

financeiros, sendo previsto o valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em 

2023, cuja fonte será a cobrança estadual pelo 

uso dos recursos hídricos. Ação 1-B – 185 
Entidades responsáveis: CBHs; meta 2020: 

criação de GT; meta 2021: realização de ao 

menos 2 (duas) reuniões e elaboração de 

relatório; meta 2022: estabelecimento de ao 

menos 1 (uma) parceria; meta 2023: 190 
estabelecimento de ao menos 1 (uma) parceria; 

meta quadrienal da ação: estabelecimento de 

2 (duas) parcerias; indicador das metas: 

número de parcerias estabelecidas/ano; 

recursos financeiros: a ação requer recursos 195 
financeiros, sendo previsto o valor de R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais), cuja fonte será 

a cobrança estadual pelo uso dos recursos 

hídricos. Ação 2-A – Entidade responsável: 

FABH-AT; meta 2020: criação de GT; meta 200 
2021: realização de ao menos 2 (duas) reuniões 

e elaboração de termo de referência; meta 

2022: contratação de plano de comunicação; 

meta 2023: campanha de comunicação 

implantada; meta quadrienal da ação: 205 
implantação de campanha de comunicação; 

indicador das metas: campanha de 

comunicação implantada; recursos 

financeiros: a ação requer recursos financeiros, 

sendo previsto o valor de R$ 300.000,00 210 
(trezentos mil reais) para 2022, cuja fonte será a 

cobrança estadual pelo uso dos recursos 

hídricos. Ação 2-B – Entidades responsáveis: 

CBHs; meta 2020: criação de GT; meta 2021: 

realização de ao menos 2 (duas) reuniões; meta 215 

2022: acordo sobre operação estabelecido; 

meta quadrienal da ação: estabelecimento de 

acordo sobre operação de barragens; indicador 

das metas: regras de operação pactuadas; 

recursos financeiros: a ação não requer 220 
recursos financeiros. Ação 3-A – Entidades 

responsáveis: CBHs; meta 2020: criação de 

GT; meta 2021: realização de ao menos 2 

(duas) reuniões e definição e implantação de 

procedimentos de comunicação interna; meta 225 
quadrienal da ação: implantação de 

procedimentos de comunicação interna; 

indicador das metas: procedimentos de 

comunicação interna implantados; recursos 

financeiros: a ação não requer recursos 230 
financeiros. Ação 4-A – Entidade 

responsável: FABH-PCJ; meta 2020: criação 

de GT; meta 2021: realização de ao menos 2 

(duas) reuniões, elaboração de termo de 

referência (TR) e contratação de plano de 235 
comunicação social; meta 2022: conclusão do 

plano e implantação de programa de 

comunicação social; meta 2023: continuidade 

às ações do programa de comunicação de 

social; meta quadrienal da ação: implantação 240 
de programa de comunicação social; indicador 

das metas: programa de comunicação social 

implantado; recursos financeiros: a ação 

requer recursos financeiros, sendo previsto o 

valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 245 
para 2021, cuja fonte será a cobrança estadual 

pelo uso dos recursos hídricos. Ação 3-C – 

Entidade responsável: FABH-PCJ; meta 

2020: criação de GT; meta 2021: realização de 

ao menos 1 (uma) reunião, elaboração de TR e 250 
contratação do estudo; meta 2022: relatório 

preliminar elaborado; meta 2023: relatório final 

elaborado; meta quadrienal da ação: estudo 

sobre a implantação de agências de bacia 

realizado; indicador das metas: estudo 255 
realizado; recursos financeiros: a ação requer 

recursos financeiros, sendo previsto o valor de 

R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais) para 2021, cuja fonte será a cobrança 

estadual pelo uso dos recursos hídricos. Em 260 
seguida, o Sr. André apresentou a proposta de 

estruturação dos GTs: GT-Monitoramento - 

Ações relacionadas: 1-A e 2-C; objetivos: 

fomentar a adequação e integração de redes de 

monitoramento, possibilitando a elaboração e 265 
divulgação, de modo integrado, de informações 

e dados sobre a Bacia do Rio Tietê quanto a 

seus aspectos qualitativos e quantitativos; 

metas: elaboração, até 2021, de termo de 

referência para contratação de plano integrado 270 
de monitoramento; perfil dos membros: 1) 

Membros das Secretarias Executivas dos CBHs; 
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2) Funcionários das Agências de Bacias 

Hidrográficas; 3) Membros de Câmaras 

Técnicas afins à temática com atuação 275 
profissional relacionada a monitoramento 

hidrológico; entidade responsável pela 

contratação: FABH-AT. GT-Plano - Ações 

relacionadas: 3-B; objetivos: fomentar a 

compatibilização de planos de bacias entre as 280 
UGRHIs da Bacia do Rio Tietê, visando à 

elaboração futura de um plano regional e 

integrado para a bacia; metas: elaboração, até 

2022, de termo de referência para a contratação 

de estudo voltado à definição de diretrizes 285 
técnicas e estratégias institucionais para a 

compatibilização de planos de bacias entre as 

UGRHIs da Bacia do Rio Tietê; perfil dos 

membros: 1) Membros das Secretarias 

Executivas dos CBHs; 2) Funcionários das 290 
Agências de Bacias Hidrográficas; 3) Membros 

de Câmaras Técnicas afins à temática com 

atuação profissional relacionada a planejamento 

ambiental ou de recursos hídricos; entidade 

responsável pela contratação: FABH-SMT. 295 
GT-Pesquisas - Ações relacionadas: 1-B; 

objetivos: diagnosticar as principais demandas 

de pesquisa relacionadas a gestão de recursos 

hídricos na Bacia do Rio Tietê, mapeando 

possíveis parceiros institucionais e propondo 300 
diretrizes e interessados para a realização de 

parcerias com universidades e outras 

instituições de pesquisa; metas: elaborar, até 

2021, relatório contendo diagnóstico, 

mapeamento, diretrizes e propostas de parcerias 305 
mencionadas nos objetivos; estabelecer uma 

parceira em 2022 e outra em 2023; perfil dos 

membros: 1) Membros das Secretarias 

Executivas dos CBHs; 2) Funcionários das 

Agências de Bacias Hidrográficas; 3) Membros 310 
de Câmaras Técnicas afins à temática com 

atuação profissional preferencial em 

universidades ou instituições de pesquisa; 

entidade responsável pela contratação: não 

se aplica. GT-Barragens - Ações 315 
relacionadas: 2-A e 2-B; objetivos: propor 

diretrizes para a adequação das regras 

operativas de barragens, visando integrar 

demandas regionais, que favoreçam o 

planejamento integrado e a mitigando de 320 
impactos a jusante; metas: para a ação 2-A, 

elaboração até 2021, de termo de referência 

para a contratação de serviços de elaboração e 

implementação de um plano de comunicação 

sobre operações emergenciais de barragens, e 325 
acompanhar, em 2022, a elaboração; para a 

ação 2-B estabelecer, até 2022, pelo menos um 

acordo sobre adequação de regras operativas, 

prevendo sua implementação até 2023; perfil 

dos membros: 1) Membros das Secretarias 330 
Executivas dos CBHs; 2) Funcionários das 

Agências de Bacias Hidrográficas; 3) Membros 

de Câmaras Técnicas afins à temática com 

atuação profissional relacionada a 

monitoramento hidrológico, outorga de recursos 335 
hídricos ou gerenciamento e operação de 

barragens; entidade responsável pela 

contratação: FABH-AT para a ação 2-A e para 

a ação 2-B não se aplica. GT-Comunicação - 

Ações relacionadas: 3-A e 4-A; objetivos: 340 
propor procedimentos de comunicação interna e 

externa entre os CBHs e a sociedade; metas: 

para a ação 3-A, definir, até 2020, 

procedimentos para a comunicação interna 

entre os CBHs da Bacia do Rio Tietê; 345 
implementar os procedimentos até 2021; para a 

ação 4-A, elaborar até 2021 termo de referência 

para a contratação e a implementação de plano 

integrado de comunicação social; até 2023, 

acompanhar a implantação do programa de 350 
comunicação social; perfil dos membros: 1) 

Membros das Secretarias Executivas dos CBHs; 

2) Funcionários das Agências de Bacias 

Hidrográficas; 3) Membros de Câmaras 

Técnicas afins à temática com atuação 355 
profissional em jornalismo ou comunicação 

social; entidade responsável pela 

contratação: não se aplica para a ação 3-A, e a 

FABH-PCJ para a ação 4-A; GT-Agências de 

Bacias - Ações relacionadas: 3-C; objetivos: 360 
discutir critérios de viabilidade técnica, 

financeira e institucional para a implantação de 

Agências de Bacias, visando à articulação e 

cooperação para a gestão integrada dos recursos 

hídricos na Bacia do Rio Tietê e com outras 365 
UGRHIs; metas: elaboração de termo de 

referência, até 2021, para contratação de estudo 

sobre a  viabilidade técnica, financeira e 

institucional para a implantação de Agências de 

Bacias; acompanhar a elaboração de relatório 370 
preliminar do estudo, a ser apresentado até 

2022; acompanhar a elaboração de relatório 

final do estudo, a ser apresentado até 2023; 

perfil dos membros: 1) Membros das 

Secretarias Executivas dos CBHs; 2) 375 
Funcionários das Agências de Bacias 

Hidrográficas; 3) Membros de Câmaras 

Técnicas afins à temática com atuação 

profissional em gestão, administração, 

economia ou comunicação; entidade 380 
responsável pela contratação: FABH-PCJ. O 

Sr. André, após a realização das apresentações, 

propôs que a formação dos GTs ocorresse até 

meados do mês de janeiro de 2021, com a 

realização das primeiras reuniões no mês de 385 
fevereiro. Após os esclarecimentos pelo Sr. 
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André, foi aberta a palavra para manifestações 

dos presentes. O Sr. Hélio Suleiman, Diretor-

presidente da Fundação Agência da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (FABH-AT) 390 
parabenizou o trabalho de proposição dos GTs 

realizado pela Secretaria Executiva dos Comitês 

e PCJ e informou que a ação que trata da 

elaboração de Plano de Comunicação (Ação 2-

A), sob responsabilidade de sua entidade, foi 395 
incluída no plano de trabalho da mesma para o 

ano de 2021. Ademais, o Sr. Hélio externou 

preocupação a respeito dos prazos para 

formação e realização de reuniões dos GTs no 

período compreendido entre os meses de 400 
janeiro a março de 2021, em decorrência da 

realização do processo eleitoral dos CBHs, 

além do fato de haverem ocorrido eleições 

municipais em 2020, acarretando na alteração 

durante o período do mandato atual de 405 
membros do segmento “Municípios”. Diante 

disso, solicitou que o início dos trabalhos no 

âmbito dos GTs ocorresse a partir da segunda 

quinzena do mês de abril de 2021. Na 

sequência, o Sr. Ivens de Oliveira, Diretor 410 
Administrativo e Financeiro da FABH-PCJ, 

questionou se será realizado rateio das despesas 

entre os 6 (seis) CBHs da Bacia do rio Tietê 

para a contratação e viabilização de cada ação 

prevista no Plano de Ações Coletivas e 415 
Solidárias dos CBHs da Bacia do Rio Tietê, e 

externou preocupação em relação às ações e 

metas estabelecidas para o ano de 2021, que 

necessitam da utilização de recursos 

financeiros, pois, considerando que ocorra a 420 
contratação e execução das mesmas em 2021, 

as agências de bacias deverão readequar o 

planejamento financeiro para atender tal 

demanda. Quanto a isto, o Sr. Moretti sugeriu 

de os membros que vão compor os GTs 425 
discutirem e proporem, quando necessário, a 

respeito do rateio de despesas para a 

contratação somente em 2022, de modo a haver 

tempo hábil para o planejamento financeiro das 

agências de bacias. Na sequência, o Sr. Ivens 430 
explicou que foram inseridas no plano de 

trabalho da Agência das Bacias PCJ as ações 4-

A (GT-Comunicação) e 3-C (GT-Agência de 

Bacias), porém sem valores fixos para recursos, 

e que, em caso de decisão pela contratação de 435 
ações para 2021, será realizada atualização 

orçamentária. Diante do exposto, o Sr. Moretti 

sugeriu de serem realizadas as contratações das 

ações para o ano de 2022, com conclusão para o 

ano de 2023, e que os membros dos GTs 440 
elaborassem proposta de rateio das despesas 

relacionadas à contratação e execução das ações 

planejadas. Após as manifestações dos 

membros, ficou acordado, em relação à 

contratação das ações para a FABH-AT e 445 
FABH-PCJ, as atualizações conforme seguem: 

Ação 2-A – Meta 2020: criação de GT; meta 

2021: realização de ao menos 2 (duas) reuniões, 

elaboração de termo de referência e contratação 

de plano de comunicação; meta 2022: 450 
acompanhamento da elaboração do plano de 

comunicação; meta 2023: campanha de 

comunicação implantada. Os demais campos 

não foram alterados. Ação 4-A – Meta 2020: 

criação de GT; meta 2021: realização de ao 455 
menos 2 (duas) reuniões, elaboração de termo 

de referência (TR); meta 2022: contratação de 

plano de comunicação social; meta 2023: 

implantação de programa de comunicação 

social. Os demais campos não foram alterados. 460 
Ação 3-C – Meta 2020: criação de GT; meta 

2021: realização de ao menos 1 (uma) reunião, 

elaboração de TR; meta 2022: contratação do 

estudo; meta 2023: relatório final elaborado. 

Os demais campos não foram alterados. Na 465 
sequência, o Sr. Ivens questionou, quanto à 

discussão sobre o rateio das despesas, se a 

aprovação da disponibilização de recursos 

financeiros, por cada CBH, será realizada por 

meio de deliberação expedida para cada ação, 470 
ou se será expedida uma única em relação ao 

custeio de todas as ações. O Sr. Ivens externou, 

também, preocupação quanto ao cumprimento 

dos prazos para a indicação de ações para 

contratação em 2021 com recursos provenientes 475 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO), da fonte Compensação Financeira 

pela Utilização dos Recursos Hídricos para Fins 

de Geração de Energia Elétrica (CFURH). O Sr. 

Hélio sugeriu a possibilidade de realizar uma 480 
discussão com a Coordenadoria de Recursos 

Hídricos (CRHi) sobre a necessidade de reserva 

dos recursos financeiros para a contratação e a 

execução das ações, e a elaboração de 

deliberação conjunta com a discriminação das 485 
despesas em percentuais para cada CBH. O Sr. 

Hélio propôs, também, que fosse realizada 

consulta junto à CRHi sobre a possibilidade de 

serem flexibilizados os prazos para indicação e 

execução das ações integradas indicadas ao 490 
PERH 2020-2023. Neste sentido, o Sr. Moretti 

consultou os representantes das agências de 

bacias presentes quanto à possibilidade de os 

mesmos viabilizarem, junto à CRHi, a melhor 

forma de rateio das despesas para a contratação 495 
e execução das ações. Dessa forma, ficou 

acordado que o Sr. Ivens de Oliveira, Diretor 

Administrativo e Financeiro da FABH-PCJ; Sr. 

Hélio Suleiman, Diretor-presidente da FABH-

AT; Sr
a
. Natália Zanetti, Diretora Técnica da 500 
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FABH-SMT, juntamente com o Sr. André Luiz 

Sanchez Navarro, Secretário-executivo Adjunto 

do CBH-PCJ, realizariam consulta à CRHi 

sobre a viabilização do rateio das despesas e da 

alteração do planejamento para contratação e 505 
execução das ações propostas pelos CBHs da 

Bacia do Rio Tietê no âmbito do PERH 2020-

2023, em relação tanto aos prazos para 

indicação e contratação como da possibilidade 

de essas indicações prescindirem de análise por 510 
agente técnico. As discussões no âmbito dos 

GTs sobre o rateio das despesas contribuirão 

para determinar os valores a serem 

disponibilizados por cada CBH. Devem ser 

definidos valores, proposta de rateio das 515 
despesas, percentual de recursos financeiros 

que cada CBH disponibilizará, e ser aprovada a 

utilização dos recursos financeiros no âmbito 

dos CBHs para posteriormente ser realizada a 

indicação da utilização dos recursos financeiros 520 
ao FEHIDRO. O Sr. Moretti expôs que, com a 

nova atualização das metas e em consenso com 

os membros, as contratações das ações serão 

realizadas em 2022. Concluída a discussão, o 

Sr. Moretti propôs que fossem determinadas as 525 
datas para a formação dos GTs e para a 

realização das primeiras reuniões. O Sr. André 

propôs que as indicações fossem realizadas até 

o mês de abril de 2021, tendo em vista o 

processo eleitoral em curso nos CBHs, que será 530 
concluído ao final de março. O Sr. Lupércio 

Ziroldo Antônio, Secretário-executivo do CBH-

TB e a Sra. Natália Zanetti, Diretora Técnica da 

FABH-SMT, manifestaram concordância à 

sugestão. O Sr. Moretti, então, consultou aos 535 
presentes a respeito da proposta de estruturação 

dos GTs apresentadas, a qual foi aprovada por 

unanimidade. A seguir, consultou a respeito de 

a indicação de um representante por CBH e por 

Agência de Bacia para composição de cada GT 540 
ser realizada até o dia 15 (quinze) de abril de 

2021, havendo novamente aprovação por 

unanimidade. Por fim, informou que os 

representantes das agências de bacias e o Sr. 

André Navarro realizarão consulta junto à 545 
CRHi a respeito dos prazos para indicação e 

condições de rateio dos investimentos relativos 

às ações integradas dos CBHs da Bacia do Rio 

Tietê, e que, a partir disso, seriam definidas as 

atualizações das metas das ações, em especial 550 
em relação à contratação e execução das 

mesmas. 4. Definição sobre as próximas 

reuniões. O Sr. Moretti consultou aos 

presentes, tendo em vista o planejamento das 

ações do grupo, a respeito de agenda para a 555 
próxima reunião, quando serão realizados os 

repasses quanto aos encaminhamentos tomados 

no presente encontro, sugerindo que fosse 

realizada antes do início das indicações de 

membros aos GTs e após a consulta à CRHi das 560 
dúvidas elencadas. Após as discussões, sugeriu-

se a data de 19 de fevereiro, sexta-feira, a partir 

das 9h30, para realização da próxima reunião 

das secretarias executivas dos CBHs da Bacia 

do Rio Tietê, o que foi aprovado por 565 
unanimidade. 5. Encerramento. O Sr. Lupércio 

Ziroldo Antonio, secretário-executivo do CBH-

TB, sugeriu que fosse discutida a possibilidade 

de elaboração de informativo online dos CBHs 

da Bacia do Rio Tietê, com o intuito de 570 
divulgar as ações integradas realizadas pelo 

grupo. O Sr. Moretti informou que seria 

avaliada a possibilidade de tal elaboração, e que 

o GT-Comunicação poderá aprofundar a 

discussão sobre o assunto. Na sequência, com a 575 
ciência e concordância de 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. 
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