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Memória Técnica da 7ª Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 

Bacia do Rio Tietê  

 

Reunião por videoconferência – 19/02/2021 – 9:30 horas 

 

Presentes 

Entidade Representante Cargo 

FABH-AT Hélio Suleiman Diretor-presidente 

FABH-AT Larissa Cristina Silva Secretaria Executiva 

FABH-AT Valburg de Sousa Santos Junior Analista 

CBH-PCJ André Luiz Sanchez Navarro Secretário-executivo Adjunto 

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 Douglas Brunelli Analista técnico 

FABH-PCJ Gabriel Gualda Estagiário 

FABH-PCJ Gabriel Sobreira Estagiário 

FABH-PCJ Everton Campos Quiararia Assessor de Comunicação 

CBH-SMT Jodhi Jefferson Allonso Secretário-executivo 

FABH-SMT Natália Zanetti Diretora Técnica 

FABH-SMT Roberto Gomes Rodrigues Diretor Administrativo e Financeiro 

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 dezenove dias do mês de fevereiro de 2021, 

por meio de videoconferência, foi realizada a 7ª 

Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, 

com representantes dos comitês de bacia 5 
hidrográfica (CBHs) e agências 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 

12/02/2021. Estavam representados 4 (quatro) 

CBHs, a saber, 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. André Luiz Sanchez Navarro, Secretário-

executivo adjunto do CBH-PCJ, cumprimentou 

a todos e informou que havia quórum para o 

início da reunião, com ausência de representação 

dos CBH-AT e CBH-BT. Na sequência, passou 20 
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 (FABH-PCJ), que 

informou sobre as normas para a realização da 25 

reunião por videoconferência, bem como que a 

mesma seria gravada para posterior redação da 

memória técnica. Na sequência, o Sr. Navarro 

questionou aos presentes se haviam 

manifestações quanto à composição da pauta. 30 
Não havendo manifestações, deu-se início aos 

trabalhos. 1. Definição de coordenador(a) para 

o grupo de CBHs da Bacia do Tietê: o Sr. 

Navarro, Secretário-executivo adjunto do CBH-

PCJ, explicou que, em decorrência do 35 
falecimento do Sr. Luiz Roberto Moretti, que 

ocupava o cargo de Secretário-executivo dos 

Comitês PCJ e de coordenador do Grupo de 

CBHs da Bacia do Tietê, o grupo deveria definir 

um substituto para a ocupação de tal cargo. O Sr. 40 
Hélio Suleiman, Diretor-presidente da Fundação 

Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 

(FABH-AT) sugeriu que a coordenação fosse 

ocupada pelo Sr. Navarro, de modo que a mesma 

permanecesse junto ao CBH-PCJ, com o 45 
objetivo de dar continuidade aos trabalhos do Sr. 

Moretti. Não havendo novas manifestações, o Sr. 

Navarro submeteu a proposta do Sr. Suleiman à 

votação, sendo aprovada por unanimidade. O Sr. 

Navarro agradeceu a confiança de todos por sua 50 
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indicação para coordenador do grupo de CBHs 

da Bacia do Tietê e, assim sendo, deu 

continuidade aos trabalhos.  2. Informes: o Sr. 

Navarro informou que foi realizada a primeira 

reunião do ano entre a Coordenadoria de 55 
Recursos Hídricos da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo (CRHi/SIMA) e as Secretarias 

Executivas dos CBHs e agências de bacia do 

Estado de São Paulo, em 04/02, por 60 
videoconferência. As próximas reuniões estão 

agendadas para ocorrer em 10/06 e em 03/11. 

Também, informou que em 18/02 ocorreu 

Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos (CRH), e que as próximas 65 
reuniões do Conselho estão programadas para 

ocorrer em 06/05, 02/09 e 16/12. Na sequência, 

o Sr. Navarro informou que a 1ª Reunião do GT-

FEHIDRO, grupo formado no âmbito do Fórum 

Paulista de CBHs (FPCBH), ocorrerá em 22/02, 70 
por videoconferência. O FPCBH deliberou pela 

criação de grupos de trabalho para a discussão e 

aprofundamento de certos aspectos de interesse 

geral para a gestão dos recursos hídricos no 

Estado de São Paulo, e as indicações para a 75 
composição dos mesmos foram recebidas pela 

Secretaria Executiva do FPCBH até 31/12/2020. 

O objetivo do GT-FEHIDRO é promover a 

discussão sobre propostas para alteração do 

Manual de Procedimentos Operacionais (MPO) 80 
do FEHIDRO. Posteriormente, o Sr. Navarro 

recordou que as indicações para a composição 

dos GTs criados no âmbito do Grupo de CBHs 

da Bacia do Rio Tietê, relativos às atividades 

previstas no Plano de Ações Coletivas e 85 
Solidárias dos CBHs da Bacia do Rio Tietê, 

deverão ser realizadas até 15/04/2021, por meio 

de envio de e-mail à Secretaria Executiva dos 

Comitês PCJ informando, para cada GT, nome 

completo, telefone e e-mail do indicado. Ainda 90 
sobre o tema, o Sr. Navarro afirmou que as 

indicações devem ser de 1 (um) representante 

por SE/CBH e de 1 (um) representante por 

agência, para cada GT. 3. Aprovação da 

Memória Técnica da 6ª Reunião das 95 
Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, 

realizada em 30/11/2020, por 

videoconferência. Na sequência, o Sr. Navarro 

questionou aos presentes sobre a necessidade de 100 
leitura da minuta de memória técnica da 6ª 

Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, 

realizada em 30/11/2020, por videoconferência. 

A leitura da minuta foi dispensada por 105 
unanimidade e o Sr. Navarro 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. 4. Avaliação do 110 
andamento dos trabalhos propostos na 6ª 

Reunião das Secretarias Executivas dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do 

Rio Tietê, realizada em 30/11/2020, por 

videoconferência. O Sr. Navarro informou que 115 
a partir das demandas apresentadas pelo grupo 

durante sua 6ª Reunião, realizada em 

30/11/2020, relativas aos procedimentos e 

prazos para financiamento e indicação para 

contratação de ações de interesse coletivo, foi 120 
realizada reunião, em 22/01/2021, para 

orientações e esclarecimentos, da qual 

participaram o Sr. Rui Brasil Assis, Coordenador 

de Recursos Hídricos da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 125 
São Paulo (CRHi/SIMA), a Sra. Carolina 

Miramar, Coordenadora de Operacionalização 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

(FEHIDRO) na CRHi/SIMA, a Sra. Laura Stela, 

da Assessoria Técnica da CRHi/SIMA, o Sr. 130 
Ivens de Oliveira, Diretor Administrativo e 

Financeiro da Fundação Agência das Bacias PCJ 

(FABH-PCJ), o Sr. Hélio Suleiman, Diretor-

presidente da Fundação Agência da Bacia 

Hidrográfica do Alto Tietê (FABH-AT), a Sra. 135 
Natália Zanetti, Diretora Técnica da Fundação 

Agência da Bacia Hidrográfica dos Rios 

Sorocaba e Médio Tietê (FABH-SMT), e o Sr. 

Roberto Rodrigues, Diretor Financeiro da 

FABH-SMT. O Sr. Navarro destacou 140 
positivamente o encontro e passou ao 

compartilhamento das orientações recebidas 

com os demais membros. De início, informou 

que o financiamento conjunto de 

empreendimentos por dois ou mais CBHs com 145 
recursos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos deverá seguir as disposições do item 3 

do parágrafo único do artigo 7º da Lei Estadual 

nº 12.183/2005, que dispõe sobre a cobrança 

pela utilização dos recursos hídricos do domínio 150 
do Estado de São Paulo, os procedimentos para 

fixação dos seus limites, condicionantes e 

valores, no qual se lê: “Artigo 7º - [...] Parágrafo 

único - O produto da cobrança correspondente 

à Bacia em que for arrecadado será creditado 155 
na subconta do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - FEHIDRO, de acordo com as 

condições a serem definidas em regulamento, 

devendo ser repassadas: [...] 3. às subcontas de 

outras bacias, as quantias que nelas devam ser 160 
aplicadas e que beneficiem a região onde forem 

arrecadadas.”. O Sr. Navarro destacou ainda 

que o grupo deverá definir os valores a serem 

aplicados nos empreendimentos, os quais serão 
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contratados pelas FABHs AT, PCJ e SMT, e 165 
lembrou que a estimativa de valores e os critérios 

de rateio de recursos entre os CBHs serão 

apresentados pelos GTs constituídos para 

desenvolvimento dos Termos de Referências 

(TRs) para cada ação. Posteriormente, deverá ser 170 
realizada a inclusão, nos Planos de Aplicação da 

Cobrança, no item “Transferências entre bacias” 

(inciso III, artigo 22), do saldo dos montantes 

referentes a cada empreendimento, definidos de 

acordo com o critério de rateio previamente 175 
estabelecido, considerando as transferências e os 

recebimentos. Após esta etapa, deve ser 

realizada aprovação de deliberações específicas 

em cada comitê, destinando recursos da 

cobrança para as subcontas do FEHIDRO do 180 
CBH-AT, CBH-PCJ ou CBH-SMT, 

descrevendo os montantes referentes a cada 

empreendimento. Alternativamente, os 

montantes a serem transferidos e recebidos 

poderão ser detalhados nos “considerandos” das 185 
deliberações de aprovação dos Planos de 

Aplicação da Cobrança, contudo, o Sr. Navarro 

manifestou pela realização de deliberação 

específica, havendo concordância dos demais. 

Uma vez aprovadas as deliberações específicas 190 
aprovando a destinação de recursos, os CBHs 

AT, PCJ e SMT aprovarão deliberações 

indicando os empreendimentos a serem 

contratados pelas agências a eles vinculadas, 

mencionando as deliberações específicas 195 
supramencionadas, e devendo atender aos 

requisitos previstos no Manual de 

Procedimentos Operacionais para Investimento 

do FEHIDRO (MPO). Não é necessário, 

contudo, aguardar o prazo de indicação do 200 
FEHIDRO, visto que os recursos são oriundos da 

cobrança. Dessa forma, os CBHs  AT, PCJ, e 

SMT deverão enviar ofício à Secretaria-

executiva do Conselho de Orientação do Fundo 

Estadual de Recursos Hídricos 205 
(SECOFEHIDRO) solicitando a transferência, 

para as suas respectivas subcontas, dos recursos 

da cobrança de que tratam as deliberações 

específicas. A SECOFEHIDRO solicitará a 

transferência ao Agente Financeiro, indicará o 210 
Agente Técnico e dará andamento à tramitação 

dos empreendimentos, nos termos do MPO. 

Eventuais ajustes ao Plano de Ação e ao 

Programa de Investimento (PA/PI) de cada 

comitê poderão ser realizados por meio dos 215 
Relatórios de Situação. O Sr. Navarro destacou, 

por fim, que, mediante demanda das SEs, o 

Departamento de Operacionalização do 

FEHIDRO (DOF/CRHi) acompanhará o 

processo, orientando para a correta realização 220 
dos procedimentos descritos. Após os repasses 

das orientações da CRHi, o Sr. Navarro 

apresentou proposta de cronograma dos 

trabalhos, nelas baseadas, tendo em vista os 

prazos já estabelecidos de indicação para 225 
composição dos GTs (15/04/2021) e de 

aprovação dos Plano de Aplicação da Cobrança 

de 2022 (30/04/2022): i) até 30/04/2021, 

instalação e início dos trabalhos dos GTs, 

(elaboração dos TRs e definição de critérios de 230 
rateio de recursos entre os CBHs); ii) em 

30/07/2021, realização de reunião do Grupo de 

CBHs da Bacia do Rio Tietê para 

acompanhamento dos trabalhos dos GTs; iii) até 

27/10/2021 para entrega dos resultados dos 235 
trabalhos dos GTs; iv) em 16/11/2021, 

realização de reunião do Grupo de CBHs da 

Bacia do Rio Tietê para avaliação dos resultados 

dos trabalhos dos GTs; v) até 19/11/2021 para 

eventuais ajustes; vi) em dezembro de 2021, 240 
aprovação de Deliberações autorizando 

transferências de recursos entre bacias; vii) até 

30/04/2022, aprovação dos Planos de Aplicação 

da Cobrança de 2022, podendo ocorrer, a partir 

de tal aprovação, a indicação pelos CBHs AT, 245 
PCJ e SMT ao FEHIDRO para contratação e 

início da execução dos empreendimentos até 

2023. O Sr. Navarro sugeriu ainda que, 

posteriormente à aprovação dos Planos de 

Aplicação da Cobrança, os GTs podem realizar 250 
o acompanhamento da indicação e dos 

empreendimentos. Ao término da exposição do 

Sr. Navarro, o Sr. Helio Suleiman o parabenizou 

pela apresentação, e relembrou que os CBHs AT, 

PCJ e SMT receberão os recursos por conta de 255 
disporem de agências de bacias a eles 

vinculadas, destacando que isto seja informado 

aos plenários de todos os CBHs durante as 

discussões sobre o tema. Sugeriu, ainda, que 

fosse elaborada minuta padrão de deliberação 260 
sobre transferência de recursos para aprovação 

em cada CBH. Por fim, manifestou também para 

que o grupo discutisse proposta de revisão do 

Manual de Procedimentos Operacionais para 

Investimento do FEHIDRO (MPO). Na 265 
sequência, o Sr. Ivens de Oliveira manifestou-se 

favoravelmente aos prazos apresentados, 

dizendo-os pertinentes e exequíveis para o 

desenvolvimento das atividades. Comentou, 

também, que para proposição de alteração do 270 
MPO seria necessária a apresentação de proposta 

concreta, e assim, por ora, seria seguido o 

procedimento já estabelecido, ao que o Sr. 

Navarro manifestou concordância e sugeriu que 

discussões sobre este tema fossem realizadas no 275 
âmbito do GT-FEHIDRO do Fórum Paulista de 

CBHs. Não havendo outras manifestações, o Sr. 

Navarro repassou o cronograma das reuniões, 
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sendo a próxima para a apresentação de relato 

sobre os trabalhos dos GTs e a apresentação da 280 
minuta de deliberação que autoriza a 

transferência de recursos entre os CBHs, a ser 

validada junto à Sra. Miramar previamente. A 

deliberação de indicação de empreendimentos a 

serem financiados seguirá modelo de cada CBH, 285 
tendo em vista que outros empreendimentos 

além destes podem ser indicados e que já haverá 

previsão das contratações nos Planos de 

Aplicação da Cobrança. Na sequência, o Sr. 

Navarro trouxe alguns pontos para discussão 290 
referentes ao cronograma de metas do Plano de 

Ações Coletivas e Solidárias dos Comitês de 

Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê. A 

ação 3-B, que trata da contratação de estudo 

sobre a compatibilização dos planos de bacia 295 
hidrográfica dos CBHs da Bacia do Rio Tietê, 

prevê, para 2022, a elaboração de TR. O Sr. 

Navarro sugeriu a alteração desta meta para 

2021, a fim de convergir com o cronograma 

aprovado há pouco. Não houve manifestações 300 
contrárias. Posteriormente, o Sr. Navarro sugeriu 

também alteração no cronograma da ação 2-A, 

que trata da implantação de campanha de 

comunicação, transferindo a meta “contratação 

do plano de comunicação e acompanhamento da 305 
execução” para 2022. O Sr. Suleiman 

manifestou que não se opõe à alteração sugerida. 

Na sequência, o Sr. Sergio Razera, Diretor-

presidente da FABH-PCJ, apresentou aos 

presentes o Sr. Everton Campos, Assessor de 310 
Comunicação da FABH-PCJ, e mencionou que 

ele está à disposição do grupo dos CBHs do Tietê 

para acompanhamento das ações de 

comunicação previstas. O Sr. Campos agradeceu 

a oportunidade, destacou que a aproximação da 315 
comunicação entre os CBHs é muito produtiva, 

e se colocou à disposição do grupo. Não havendo 

novas manifestações, o Sr. Navarro submeteu a 

proposta de cronograma de ações à votação, a 

qual foi aprovada por unanimidade. 5. 320 
Definições sobre próximas reuniões: o Sr. 

Navarro sugeriu, com base nas discussões da 

pauta anterior, que as próximas reuniões do 

grupo sejam justamente em 30/07/2021 e 

16/11/2021. Todos manifestaram concordância, 325 
e, assim, foi definido o cronograma de reuniões 

do grupo para 2021. 6. Encerramento: o Sr. 

Navarro rememorou aos presentes sobre a 

solicitação realizada na reunião anterior do 

grupo sobre a criação de um informativo no 330 
âmbito dos CBHs da Bacia do Tietê. O Sr. Sergio 

Razera sugeriu que o Sr. Everton Campos 

contribua com o processo. O Sr. Lupércio 

Ziroldo Antônio, Secretário-Executivo do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha 335 

(CBH-TB), manifestou concordância e sugeriu 

que seja definida periodicidade fixa para o 

informativo, além de ser elaborada logomarca 

para o grupo, ao que todos manifestaram 

concordância. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 340 
Navarro agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião. 

 

 

 

 

André Luiz Sanchez Navarro 

Coordenador do Grupo de CBHs da Bacia do 

Rio Tietê 


