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Memória Técnica da 8ª Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas da 

Bacia do Rio Tietê  

Reunião por videoconferência – 30/07/2021 – às 9:30 horas 

Presentes 

Entidade Representante Cargo 

FABH-AT Hélio Cesar Suleiman Diretor-presidente 

FABH-AT Valburg de Sousa Santos Júnior Assessor Técnico 

CBH-BT Luiz Otávio Manfré  Secretário-executivo  

CBH-BT Thiago de Souza Maciel  Secretário-executivo Adjunto 

CBH-PCJ André Luiz Sanchez Navarro  Secretário-executivo 

CBH-PCJ Caroline Túbero Bacchin Secretária-executiva Adjunta  

FABH-PCJ 
Patrícia Gobet de Aguiar 

Barufaldi 
Diretora Técnica 

FABH-PCJ Ivens de Oliveira Diretor Administrativo e Financeiro 

FABH-PCJ 
Vanessa Cristina Bortolazzo 

Longato 
Coordenadora da Secretaria Executiva 

FABH-PCJ Rodolfo Bassani  Assessor Técnico  

FABH-PCJ Douglas Brunelli Analista Técnico  

FABH-PCJ Gabriel Sobreira  Estagiário  

FABH-PCJ Gabriel Gualda  Estagiário  

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 
Grupos de Trabalho (GT) do Grupo de CBHs da Bacia do Rio Tietê 

GT-Barragens Mayara Aboud Trivinho  Secretária 

GT-Plano 

Raquel Eliana Metzner  Coordenadora 

Aline Santi Coordenadora-adjunta 

Natália Zanetti Secretária  

GT-Pesquisas 
João José Assumpção de Abreu 

Demarchi  
Secretário  

GT-Comunicação 

Everton Campos Quiararia  Coordenador 

Rafaela Ribeiro de Carvalho 

Trivilin  
Secretária 

GT-Agências de 

Bacias 

Ivens de Oliveira Coordenador  

Aline de Fátima Rocha Meneses 

Moura 
Secretária  

GT-Monitoramento 
Luís Filipe Rodrigues Coordenador  

Valburg de Sousa Santos Júnior Secretário 
Ausência justificada 

FABH-AT Ana Sedlacek Coordenadora da Secretaria Executiva 

GT-Barragens 
Cláudia Hornhardt Siqueira 

Fonseca 
Coordenadora  

Aos trinta dias do mês de julho de 2021, por 

meio de videoconferência, foi realizada a 8ª 

Reunião das Secretarias Executivas dos Comitês 

de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê, 

com representantes dos Comitês de Bacia 

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 
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grupo por meio de mensagem eletrônica em 

23/07/2021. Estavam representados 6 (seis) 

CBHs (AT/BT/PCJ/SMT/TB/TJ); e as três 

Agências de Bacias (AT/SMT/PCJ) que atuam 

na Bacia do Rio Tietê. O Sr. André Luiz Sanchez 

Navarro, representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do 

Estado de São Paulo e Secretário-executivo do 

CBH-PCJ, cumprimentou a todos e informou 

que havia quórum para o início da reunião. 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, 

que informou sobre as normas para a realização 

da reunião por videoconferência, bem como o 

início da gravação para posterior redação da 

memória técnica. Na sequência, o Sr. André 

questionou aos presentes se haviam 

manifestações quanto à composição da pauta. 

Não havendo manifestação, deu-se início aos 

trabalhos. 1. Informes. O Sr. André Luiz 

Sanchez Navarro, representante da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) do 

Estado de São Paulo e Secretário-executivo do 

CBH-PCJ informou que: a) em 11/06/2021, foi 

realizada a 1ª Reunião Ordinária do Fórum 

Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(FPCBHs) de 2021, que contou com a 

participação de seus membros, Secretarias 

Executivas, colaboradores das Agências de 

Bacias (AT/SMT/PCJ) e da Coordenadoria de 

Recursos Hídricos (CRHi), com transmissão 

simultânea pelo canal do YouTube. Durante a 

reunião foi dado posse aos membros e realizada 

a eleição da nova diretoria do FPCBHs para o 

mandato 2021-2023, sendo eleita a Diretoria do 

CBH-AT para exercer as funções de 

Coordenação e Secretaria Executiva do 

FPCBHs; b) foi realizada, em 21/07/2021, a 

Reunião das coordenações dos Grupos de 

Trabalho do Grupo de CBHs da Bacia do Rio 

Tietê, cujo objetivo da reunião foi a avaliação 

sobre o andamento das atividades desenvolvidas 

pelos Grupos de Trabalho (GTs) do Grupo de 

CBHs da Bacia do Rio Tietê; c) o site do Sistema 

Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado de São Paulo (SigRH) já 

dispões de espaço destinado para a divulgação 

dos GTs do Grupo de CBHs da Bacia do Rio 

Tietê, sendo que cada GT possui um sítio online 

contendo a composição e coordenação do GT, 

bem como a agenda de reuniões e as memórias 

técnicas das reuniões, podendo ser acessado 

através do link 

(https://sigrh.sp.gov.br/tiete/apresentacao); e d) 

o tema da estiagem 2021 foi objeto de informes 

durante a reunião ordinária do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CRH), realizada 

em 21/07/2021, e será retomado em 05/08/2021, 

em reunião extraordinária com tema único de 

pauta “Apresentação pela SABESP e DAEE da 

atualização de monitoramento dos mananciais 

de abastecimento público do estado e medidas 

em curso”. Também, em reunião ocorrida em 

21/07/2021, foi realizada uma apresentação 

sobre a crise hídrica no sudeste brasileiro 

contendo um levantamento de municípios em 

situação de alerta e emergência hídrica. 2. 

Aprovação da Memória Técnica da 7ª 

Reunião das Secretarias Executivas dos 

Comitês de Bacias Hidrográficas da Bacia do 

Rio Tietê, realizada em 19/02/2021, por 

videoconferência. Na sequência, o Sr. André 

Luiz Sanchez Navarro, representante da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

(SIMA) do Estado de São Paulo e Secretário-

executivo do CBH-PCJ questionou aos presentes 

sobre a necessidade de leitura da minuta de 

memória técnica da 7ª Reunião das Secretarias 

Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

da Bacia do Rio Tietê, realizada em 19/02/2021, 

por videoconferência. A leitura da minuta foi 

dispensada por unanimidade e o Sr. André 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. 

Apreciação de minuta de boletim informativo 

sobre as atividades do Grupo de CBHs da 

Bacia do Rio Tietê. Em seguida, o Sr. André 

Luiz Sanchez Navarro, representante da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente 

(SIMA) do Estado de São Paulo e Secretário-

executivo do CBH-PCJ, informou que existia 

uma demanda do Grupo de CBHs da Bacia do 

Rio Tietê para a elaboração de um informativo 

digital, com o objetivo de divulgar informações 

e as ações realizadas pelo grupo no âmbito do 

Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. A 

solicitação para a elaboração de uma minuta do 

informativo foi apresentada no âmbito do GT-

Comunicação do Grupo de CBHs da Bacia do 

Rio Tietê, e posteriormente a sua elaboração será 

submetida à aprovação do grupo, nesta reunião. 

Na sequência, o Sr. André passou a palavra ao 

Sr. Everton Campos Quiararia, Assessor 

Técnico de Comunicação da FABH-PCJ e 

Coordenador do GT-Comunicação do Grupo de 

CBHs da Bacia do Rio Tietê, que apresentou 

uma minuta do informativo de ações integradas 

realizadas no âmbito do Grupo de CBHs da 

Bacia do Rio Tietê, primeira edição 
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(julho/2021). Na sequência, o Sr. André passou 

a palavra para o Sr. Hélio César Suleiman, 

Diretor-presidente da FABH-AT, que 

cumprimentou a todos e fez uma breve 

contextualização histórica sobre a evolução do 

Grupo de CBHs da Bacia do Rio Tietê e dos 

trabalhos desenvolvidos até o presente 

momento. O Sr. Hélio enalteceu a iniciativa da 

elaboração da primeira edição digital do 

informativo e sugeriu que a diagramação 

referente a distribuição das logomarcas dos 

CBHs presentes no informativo seja realizada 

respeitando a ordem do fluxo natural do Rio 

Tietê, ou seja, de montante a jusante, conforme 

a localização geográfica de cada bacia 

hidrográfica do Rio Tietê e dos CBHs que 

compõem o Grupo de CBHs da Bacia do Rio 

Tietê. Em seguida, o Sr. Everton informou que 

realizará a modificação sugerida pelo Sr. Hélio, 

reorganizando a distribuição das logomarcas dos 

CBHs. Na sequência, o Sr. André passou a 

palavra para o Sr. Lupércio Ziroldo Antônio, 

Secretário-executivo do CBH-TB, que 

cumprimentou a todos e enalteceu o trabalho 

realizado referente a elaboração do informativo, 

e sugeriu a criação de um editorial para compor 

o informativo. Na sequência, a Sra. Patrícia 

Gobet de Aguiar Barufaldi, Diretora Técnica da 

FABH-AT, informou que realizará a elaboração 

do editorial do informativo para posterior 

apreciação e aprovação do grupo. Por último, o 

Sr. André sugeriu um prazo de dez dias para que 

os interessados em contribuir com o texto do 

editorial do informativo, encaminhem suas 

contribuições para a Secretaria Executiva dos 

Comitês PCJ através do e-mail 

(se.pcj@comites.baciaspcj.org.br) e que, após 

finalizada, a minuta final do editorial será 

encaminhada por e-mail para aprovação do 

grupo. 4. Atualização sobre procedimentos 

relativos à execução das ações previstas e 

revisão do cronograma de trabalhos. Na 

sequência, o Sr. André Luiz Sanchez Navarro, 

representante da Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo 

e Secretário-executivo do CBH-PCJ, informou 

sobre a atualização dos procedimentos para a 

execução das ações previstas pelos CBHs da 

Bacia do Rio Tietê no Plano Estadual de 

Recursos Hídricos (PERH) 2020-2023 e Plano 

de Ações Coletivas e Solidárias. As atualizações 

foram sistematizadas a partir de reunião da 

coordenação do Grupo de CBHs da Bacia do 

Tietê com a diretoria do Departamento de 

Operacionalização do FEHIDRO (DOF-

CRHi/SIMA), realizada em 19/07/2021. Os 

procedimentos recomendados, são: 1) O grupo 

de Secretarias Executivas (SEs) dos CBHs da 

Bacia do Rio Tietê deverá definir valores para os 

empreendimentos referentes a cada ação do 

plano, os quais serão contratados pelas Agências 

de Bacias (AT/SMT/PCJ), com base em Termos 

de Referência (TRs) elaborados pelos grupos de 

trabalho já constituídos; 2) Deverão ser 

definidos, também, pelo conjunto das SEs, com 

base em propostas dos Grupos de Trabalho 

responsáveis pela formatação dos 

empreendimentos, critérios para o rateio do 

custo de cada empreendimento, a fim de que se 

possa quantificar o montante a ser investido por 

cada CBH em cada empreendimento; 3) 

Definido o montante de investimento de cada 

CBH para cada empreendimento, deverão ser 

seguidas as seguintes etapas, no âmbito dos 

CBHs, envolvendo a Secretaria Executiva do 

Conselho Orientador do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos (SECOFEHIDRO); 3.1) 

Previsão, nos Planos de Aplicação da Cobrança 

a serem aprovados por cada um dos CBHs, do 

financiamento dos empreendimentos 

relacionados às ações do Plano de Ações 

Coletivas e Solidárias em discussão, em 

montante referente à soma das parcelas do CBH 

referentes a cada empreendimento - definidos de 

acordo com o critério de rateio do custo de cada 

empreendimento previamente estabelecido; 3.2) 

Aprovação, nas mesmas reuniões em que forem 

aprovados os Planos de Aplicação, das 

deliberações específicas de cada comitê 

destinando recursos da cobrança de suas 

subcontas para as subcontas do FEHIDRO do 

CBH-AT, CBH-PCJ ou CBH-SMT, conforme 

montantes já estabelecidos para cada CBH. 

Explicitar os montantes e suas destinações 

(empreendimentos a serem financiados) em 

quadro demonstrativo anexo; 3.3) Após ou 

conjuntamente à aprovação das deliberações do 

Plano de Aplicação da Cobrança e referentes às 

transferências de recursos, os CBHs 

(AT/SMT/PCJ) aprovarão deliberações 

indicando os empreendimentos a serem 

contratados pelas Agências de Bacias a eles 

vinculadas, mencionando as deliberações 

específicas. Deverão ser atendidos os requisitos 

previstos no Manual de Procedimentos 

Operacionais para Investimento do FEHIDRO 

(MPO); 3.4) Após a realização do processo 

licitatório referente aos empreendimentos 

indicados, as Agências de Bacias 

(AT/SMT/PCJ) deverão enviar ofício para a 

SECOFEHIDRO solicitando a transferência dos 

recursos da cobrança especificados nas 

deliberações mencionadas no item 3.2. A 

SECOFEHIDRO solicitará a transferência ao 

mailto:se.pcj@comites.baciaspcj.org.br
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Agente Financeiro; 3.5) Ao final do processo de 

execução dos empreendimentos deverão ser 

elaboradas deliberações pelos CBHs 

(AT/SMT/PCJ) devolvendo, proporcionalmente, 

os saldos dos empreendimentos para os demais 

CBHs; 4) Conforme regramento geral, eventuais 

ajustes ao Plano de Ação e o Programa de 

Investimentos (PA/PI) de cada comitê poderá ser 

realizados por meio dos Relatórios de Situação. 

Será avaliado junto ao Departamento de 

Planejamento e Gestão (DPG-CRHi/SIMA) 

como se deverá abordar a inclusão/adequação 

das ações em discussão ao PA/PI. O DOF-

CRHi/SIMA seguirá as orientações do DPG no 

tocante à aprovação dos empreendimentos; e 5) 

Mediante demanda das SEs, o Departamento de 

Operacionalização do FEHIDRO (DOF/CRHi) 

acompanhará o processo orientando para a 

correta realização dos procedimentos descritos 

acima. Após os esclarecimentos e tendo em vista 

que deverá ser definido valores para os 

empreendimentos referentes a cada ação do 

plano, os quais serão contratados pelas Agências 

de Bacias (AT/SMT/PCJ), com base em Termos 

de Referência (TRs) elaborados pelos GTs, o Sr. 

André questionou os demais membros sobre a 

definição de uma data limite para a elaboração 

dos TRs. A finalização dos TRs deverá ocorrer 

até o final do mês de dezembro de 2021, 

permitindo desse modo tempo hábil para que o 

assunto possa fazer parte do Plano de Ação e 

Programa de Investimento dos CBHs para 2022. 

O Sr. André informou que até final de dezembro 

de 2021 deverá estar definido e/ou um indicativo 

dos valores dos TRs e os critérios de rateio dos 

custos dos empreendimentos, para que os CBHs 

consigam planejar seus PAs/PIs, que serão 

aprovados em 2022, conforme programação de 

cada CBH. Na sequência, o Sr. André apresentou 

um cronograma de acompanhamento das 

atividades do grupo, sendo: 15/04/2021 – Limite 

para indicações (GTs); 30/07/2021 – Reunião de 

acompanhamento (Grupo); 31/10/2021 – Limite 

para entrega de resultados dos (GTs); 

16/11/2021 – Reunião de avaliação (Grupo); 

30/11/2021 – Limite para ajustes; Até 

30/04/2022 – Elaboração dos Planos de 

Aplicação da Cobrança 2022 e das deliberações 

autorizando transferência de recursos entre 

bacias; e 2023 – Contratação e execução dos 

empreendimentos. Após os esclarecimentos, o 

Sr. André submeteu para apreciação dos 

membros presentes a proposta de trabalho e o 

cronograma de atividades, sendo aprovados. 5. 

Acompanhamento e avaliação sobre o 

andamento dos Trabalhos dos GT. Em 

seguida, o Sr. André Luiz Sanchez Navarro, 

representante da Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente (SIMA) do Estado de São Paulo 

e Secretário-executivo do CBH-PCJ, informou 

sobre as reuniões realizadas pelos GTs 

(Agências de 

Bacias/Barragens/Comunicação/Monitoramento

/Pesquisas/Plano) durante o período de abril a 

julho de 2021. Na sequência, o Sr. André 

agradeceu a presença de todos os coordenadores 

e secretários dos GTs e passou a palavra para 

realizarem uma breve apresentação sobre o 

andamento dos trabalhos. A ordem das 

apresentações ocorreu conforme segue, sendo: 

GT-Monitoramento, GT-Barragens, GT-Plano, 

GT-Pesquisas, GT-Comunicação e GT-

Agências de Bacias. O Sr. André informou que 

será enviado para todos os GTs a relação de 

nomes e contatos dos coordenadores e 

secretários dos GTs, para que possa ocorrer a 

integração e disseminação de experiências entre 

os mesmos. Também, informou que será enviado 

para as SEs (AT/BT/PCJ/SMT/TB/TJ) e 

Agências de Bacias (AT/PCJ/SMT) a planilha de 

critério de rateio dos custos, que foi elaborada 

pelo GT-Agências de Bacias. Por fim, o Sr. 

André informou que a próxima reunião das 

Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê será 

realizada em 16/11/2021, às 9:30 horas, por 

videoconferência. 6. Encerramento. Nada mais 

havendo a tratar, o Sr. André agradeceu a 

participação de todos e deu por encerrada a 

reunião. 

 

 

 

 

André Luiz Sanchez Navarro 

Coordenador do Grupo de CBHs da Bacia  

do Rio Tietê 


