COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO TIETÊ
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RESUMO EXECUTIVO da A T A
Aos dois dias de maio de dois mil e treze reuniram-se na SABESP no Auditório Tauzer
Quindaré situado à Rua Nicolau Gagliardi no. 313 no Alto de Pinheiros em São
Paulo-SP, os Conselheiros, representantes e convidados do CBH-AT, para tratar da
pauta a seguir, conforme o Ofício de Convocatória CBH-AT nº 21/2013. 1. Abertura
e instalação da plenária: O Presidente do CBH-AT Francisco Nascimento de Brito
(Prefeitura de Embu das Artes) abriu a reunião dando as boas vindas e
agradecendo as presenças. 2.Apreciação da Ata da reunião realizada em
12/03/2012: Foi aprovada por unanimidade. 3.Informes da Presidência, VicePresidência e da Secretaria Executiva: O Vice-Presidente Miron Rodrigues da
Cunha (CDPEMA) cumprimentou especialmente os novos representantes das
Prefeituras e disse da importância da participação de todos para qualificar os
debates e decisões do Comitê. 4.Encaminhamentos para a revisão do Estatuto do
CBH-AT, processo e calendário eleitoral: O Presidente trouxe a iniciativa de
apresentar uma proposta de Estatuto do Comitê para ser apreciada. Nelson
Claudino Pedroso (AGDS) apresentou e colocou à disposição uma proposta de
Estatuto que foi debatida no Fórum da Sociedade Civil como um empreendimento
financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos-FEHIDRO em 2004. João
Ricardo, (Prefeitura de São Bernardo do Campo) sugeriu que todas emendas
fossem encaminhadas para todos os membros do colegiado antecipadamente
para que todos estivessem esclarecidos no dia da votação. O Presidente solicitou
que todas as propostas fossem acolhidas e que todos tivessem conhecimento de
todas emendas para poder analisa-las antecipadamente. Propôs, colocou em
discussão e posteriormente em votação o calendário: até o dia 20 de maio envio
das propostas de emendas para a Secretaria Executiva, até o dia 22 de maio a
Secretaria Executiva envia para todos as propostas de emendas, e no dia 04 de
junho realização da plenária para apreciação das emendas referentes ao Estatuto
do CBH-AT. Foi aprovado por unanimidade. Foi apreciada a Deliberação CRH Ad
Referendum n° 148, de 28/03/2013, que prorroga, em carater excepcional, o
mandato dos integrantes e dirigentes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê até 31 de julho. E, finalizando, pelo item 5.Informes gerais: Bonfilio Alves
(Prefeitura de Caieiras) solicitou esclarecimentos sobre o encaminhamento
ocorrido na reunião anterior com envio de ofício à Secretaria de Meio
Ambiente/Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental sobre cumprimento
das recomendações do Comitê para obras do Rodoanel. Também o andamento
do encaminhamento de ofício ao Presidente da Assembleia Legislativa-ALESP
solicitando esclarecimentos sobre o PL 272/2010. Sobre o estágio que está a
implementação da cobrança pelo uso da água na bacia e também quais as
providências que o Comitê tomou em relação a renovação da outorga pelo uso
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da água do sistema Cantareira. Gilson Guimarães (CETESB) esclareceu que já
houve manifestação de resposta do DERSA enviado à Secretaria Executiva do
Comitê para ser apreciado na Câmara Técnica de Planejamento e Gestão porém
a análise não foi possível devido ao impasse gerado pela questão do Estatuto.
Sobre a Lei Específica Juquery Cantareira pelas informações constante no site da
ALESP não houve nenhuma evolução. Sobre a cobrança do uso da água Maria
Emília, Secretária Executiva (CETESB), disse que a Fundação Agência de Bacia do
Alto Tietê-FABHAT emitiu documento para a SSRH não se opondo a fazer a
cobrança posto que no momento não teria condições de proceder a cobrança
por não ter ainda equipe técnica e estrutura, e por não ter ainda principalmente
assinado um convênio entre a FABHAT-SMA-SSRH que passasse a autonomia da
cobrança, mediante isso o Secretário Giriboni determinou ao DAEE que até a
estruturação da FABH-AT e todos esses assuntos pendentes sejam resolvidos para o
DAEE fazer a cobrança. Seika (DAEE) reforçou dizendo que em reunião entre os
jurídicos do DAEE e da Secretaria um Termo de Ajuste de Conduta deverá ser
assinado entre o DAEE e a FABH-AT. Francisco Piza (Diretor Presidente da FABH-AT)
disse que independente dos termos legais em andamento nas outras bacias a
cobrança começou em conjunto com o DAEE e a Fundação Agência de Bacia e
também queriam que esse processo acontecesse na bacia do Alto Tietê com uma
transição harmônica.
Encaminhamentos: O Presidente se incumbiu de ainda no mês de maio agendar
reunião com o colégio de líderes da ALESP tendo como pauta o Projeto de Lei,
convidando os membros do Comitê. De realizar uma reunião da Coordenação do
Comitê com a Coordenação do Comitê PCJ para discutir a renovação da
outorga do uso da água. Comunicou que o Comitê deverá tomar posição
definitiva aprovada em plenário sobre a implementação da cobrança pelo uso da
água. Os temas foram pautados para uma reunião extraordinária após a reunião
do dia 04 de junho.
Miron solicitou para Maria Emília enviar aos membros do colegiado formalmente o
documento com a assinatura de quem participou do documento, contendo os
nomes e entidades dos que assinaram.
Bonfilio solicitou para Gilson Guimarães disponibilizar à todos membros do
colegiado a documentação do Dersa. Marcelo Bandeira (Secretaria de Logística e
Transportes) se colocou à disposição como interlocutor para prestar os
esclarecimentos que forem necessários independente do documento que já foi
encaminhado, inclusive agendando esclarecimentos do Dersa em plenário.
A Secretária Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê coordenou a
confecção desta Ata, que está em conformidade com a Ata completa contendo
a íntegra desta reunião taquigrafada por Dartan Gravina.
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