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RESUMO EXECUTIVO DA ATA DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 1 

Data:      01 de outubro de 2013. 2 

Horário: 09h00.  3 

Local:    Salão Nobre do Edifício FIESP, Av. Paulista, 1313 - 15º andar, em São Paulo - SP.   4 

 5 

Conselheiros presentes conforme lista de presença arquivada na Secretaria Executiva: 6 

1. Segmento Governo do Estado de São Paulo: 7 

 Rui Brasil Assis, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH; 8 

 Amauri Pollachi, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH; 9 

 Seica Ono, Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE; 10 

 Ruy Waldemar Sellmer, Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE; 11 

 Carlos Eduardo G. Nascimento, Empresa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE; 12 

 Silvio Renato Siqueira, Cia. De Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP; 13 

 Luiz Sérgio Ozório Valentim, Secretaria da Saúde – SS; 14 

 Laura Stela Naliato Perez, Secretaria do Meio Ambiente – SMA; 15 

  Marcelo Sacenco Asquino, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional-16 

SPDR; 17 

 Melissa Giacometti de Godoy, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – 18 

SPDR; 19 

 Silvana Maria Franco Margatho, Secretaria da Agricultura e Abastecimento – SAA; 20 

 Claudia Helena Leite, Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano – EMPLASA; 21 

 Gilson Gonçalves Guimarães, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB;  22 

 Claudete Marta Hahn, Fundação para a Conservação e a Produção Florestal – FF; e 23 

 Gerson Salviano Almeida Filho, Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. 24 

2. Segmento Municípios: 25 

 Francisco Nascimento de Brito, Prefeito de Embu das Artes; 26 

 João Carlos Piscirilli Ramos, Embu das Artes; 27 
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 José Renato Ferreira da Fonseca, Cajamar; 28 

 Marcela C. Pupin, Santana de Parnaíba 29 

 Claudete Bezerra dos Santos Canada, Poá; 30 

 Letícia de Fátima Moraes, Suzano; 31 

 Regina Satie Muranaka Tanigushi, Itaquaquecetuba; 32 

 Romildo de Pinho Campello, Mogi das Cruzes; 33 

 Solange Wuo Franco Ribeiro, Salesópolis; 34 

 Magner Alandey Dantas da Silva, Santo André; 35 

 João Ricardo Guimarães Caetano, São Bernardo do Campo; 36 

 Leda Maria Aschermann, Itapecerica da Serra; 37 

 Karin Kelly da Silva, Ribeirão Pires; 38 

 Neive Luiz Rodrigues Noguero, Francisco Morato; e 39 

 José Soares Marcondes, Embu-Guaçu. 40 

3. Segmento Sociedade Civil: 41 

 Francisco de Assis Ramalho Além, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo-CIESP; 42 

 Silene Bueno de Godoy Purificação, Centro Universitário SENAC; 43 

 José Fábio de Lucca, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; 44 

 José Roberto Kachel, Universidade de Mogi das Cruzes - UMC 45 

 Ronaldo Sérgio Vasques, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; 46 

 Hillmann Carlos Henrique Albrecht, CIESP Cotia; 47 

 Elias R. Zitune, Sindicato da Habitação – SECOVI/SP 48 

 Jumara M. Bocatto, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itapecerica da Serra; 49 

 César Kenzo Watanabe, Sindicato Rural de Mogi das Cruzes; 50 

 Reynaldo E. Young Ribeiro, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – 51 

ABES; 52 

 José Roberto Terassi, Associação Comercial, Industrial e Serviço de Embu - ACISE; 53 

 Gilmar Cicero Altamirano, Associação Universidade da Água - UNIÁGUA; 54 

 Francisca Adalgisa da Silva, Associação dos Profissionais Universitários da SABESP - 55 

APU; 56 

 Carlos Alberto Pinheiro de Souza, Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo - 57 

SASP; 58 
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 Maria Del Carmen Carbadelleda Adsuara, Associação Bandeirante dos Engenheiros, 59 

Arquitetos e Agrônomos de Santana de Parnaíba – ABEAA; e 60 

 José Avanito Arraes, Organização BIO BRAS. 61 

4. Convidados Permanentes: 62 

 Mario Thadeu Leme de Barros, Universidade de São Paulo – USP; 63 

 Josué Souza de Góis, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC; e 64 

 Álvaro Diogo Sobral Teixeira, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC. 65 

1. Abertura: O Presidente do CBH-AT, senhor Francisco Nascimento de Brito (Prefeito do 66 

Município de Embu das Artes) abriu a reunião, em segunda chamada, e após ter sido 67 

informado da existência de quórum instalou a Plenária. Em seguida agradeceu a FIESP pela 68 

cessão do espaço e passou a palavra ao Vice-Presidente, Francisco Além, que em nome da 69 

FIESP/CIESP deu boas vindas a todas e reforçou o compromisso dessas entidades em 70 

apoiar os trabalhos do Comitê.  2. Discussão e votação das Atas das reuniões 71 

extraordinárias de 23/08/13 e 30/08/13: Consultados os presentes não foram apresentadas 72 

propostas de alterações às minutas distribuídas previamente, sendo os textos colocados em 73 

votação e aprovados, com uma abstenção. 3. Leitura do expediente, das comunicações e 74 

ordem do dia: Foi apresentado pelo Secretário, Senhor Rui Brasil Assis (SSRH), que 75 

inicialmente convidou os Conselheiros e o público presente, para participarem no período da 76 

tarde, no mesmo local, do Seminário de Apresentação dos Resultados do Plano Diretor de 77 

Aproveitamento dos Recursos Hídricos para a Macrometrópole Paulista, conforme também já 78 

fora divulgado via correio eletrônico. Sobre o expediente destacou os assuntos mais 79 

relevantes que tramitaram pela Secretaria Executiva comunicando que doravante será um 80 

procedimento adotado como prática no início das reuniões plenárias, e que os Conselheiros 81 

poderiam acessar o conteúdo do expediente na internet pelo site www.sigrh.sp.gov.br: (i) 82 

ofício recebido foi da Emplasa manifestando interesse em pleitear recursos FEHIDRO para 83 

executar o projeto de cartografia com mapeamento sistemático e temático do uso e ocupação 84 

do solo do Alto Tietê; (ii) ofício solicitando instalação da Secretaria Executiva na Fundação 85 

Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT conforme requer o Estatuto do CBH-86 

AT, e ofício correspondente do senhor Francisco Piza, Diretor Presidente da FABHAT, 87 

respondendo positivamente, e ainda no mesmo tema, informou publicação no Diário Oficial 88 

do Estado da Resolução SSRH n°. 11, de, 10 de setembro de 2013, definindo os 89 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_carrega.exe?f=/index/informe_files/informe102-macrometropole.html
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_carrega.exe?f=/index/informe_files/informe102-macrometropole.html
http://www.sigrh.sp.gov.br/cgi-bin/sigrh_carrega.exe?f=/index/informe_files/informe102-macrometropole.html
http://www.sigrh.sp.gov.br/
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componentes da Secretaria Executiva, e determinando a celebração do convênio de 90 

cooperação entre a SSRH e a FABHAT; (iii) ofício do Ministério Público Estadual-Promotoria 91 

de Justiça do Meio Ambiente da Capital, informando sobre abertura de inquérito civil sobre as 92 

metas de qualidade da água para abastecimento público, ou das novas metas de qualidade 93 

do reservatório Billings, sobre o qual foi respondido que não existem novas metas de cargas 94 

e sim as definidas na APRM Billings que já foram aprovadas anteriormente, podendo ser 95 

revisadas no Plano da Bacia, no Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental-PDPA ou 96 

mesmo na revisão da Lei Específica; (iv)  ofícios recebidos da SECOFEHIDRO informando 97 

inadimplência definitiva junto ao FEHIDRO de quatro entidades do segmento Sociedade Civil: 98 

Organização Bio Bras, Instituto 5 Elementos, Associação Universidade da Água e Instituto 99 

Cistema; (v) ofício do Instituto Florestal solicitando que o Comitê indicasse representante, 100 

titular e suplente, para o Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da 101 

Cidade de São Paulo; (vi) ofício da CETESB encaminhando o EIA-RIMA do empreendimento 102 

Aeródromo Harpia solicitando a análise e manifestação técnica do Comitê; (vii)  atualizou os 103 

informes sobre o PL 315/2009 que tramita no Senado Federal, o qual propõe retirada da 104 

receita dos Estados referente à compensação financeira pela geração de energia 105 

hidroelétrica, reduzindo drasticamente os recursos de 45% para 25% aos Estados e 106 

aumentando de 45% para 65% aos Municípios, o que causará prejuízos irreparáveis aos 107 

Sistemas de Gerenciamento de Recursos Hídricos e ao FEHIDRO, acrescentando  que o 108 

Comitê do Alto Tietê e todos os Comitês do Estado se manifestaram contrários à aprovação 109 

do PL e receberam a resposta do Senador Aécio Neves dizendo que irá considerar as 110 

argumentações e acompanhar o assunto, já o Senador Álvaro Dias posicionou-se contra o 111 

PL, finalizando o tema informou que atualmente o PL  está na pauta de votação da Comissão 112 

de Constituição, Cidadania e Justiça do Senado; (viii)  ofício da FABHAT solicitando indicação 113 

de equipe fiscalizadora referente ao projeto contratado com recursos do FEHIDRO “Plano de 114 

Comunicação e de Informação para o CBH-AT”, sobre o assunto  lembrou que o tema já foi 115 

Deliberado pelo Comitê, atribuindo à Câmara Técnica de Gestão de Investimentos o 116 

acompanhamento do contrato; e (ix) ofício recebido na véspera da UNIAGUA solicitando a 117 

inclusão em pauta de discussão referente a dois empreendimentos apresentados ao Comitê e 118 

indicados para receberem recursos do FEHIDRO/exercício 2012. Na sequência, comunicou 119 

o recebimento de justificativa de ausência do representante da Secretaria da Habitação, 120 

senhor Eduardo Trani; informou que a apresentação  de um  participante do XI Diálogo 121 

Interbacias sobre o evento, conforme Deliberado na reunião plenária extraordinária de 23 de 122 

agosto de 2013, está prevista para ocorrer na próxima reunião do Comitê;  mencionou que o 123 
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Comitê ainda detém os domínios na internet do endereço “www.comiteat.sp.gov.br”, apesar 124 

da última atualização ser do ano de 2006, e que foi feito o redirecionamento do mesmo para a 125 

página do Comitê no SIGRH (www.sigrh.sp.gov.br); finalizando comunicou  que em 12 de 126 

setembro foram instaladas, e já estão trabalhando, a Câmara Técnica de Planejamento e 127 

Articulação - CTPA e a Câmara Técnica de Gestão e Investimentos - CTGI. Dando 128 

continuidade, ainda como “Comunicações”  o Secretário solicitou ao senhor Renato, 129 

representante da empresa Ex-Libris, que realizasse breve apresentação sobre o 130 

desenvolvimento dos trabalhos para implantação do sistema de comunicação do Comitê, 131 

Subcomitês e da FABH-AT. O Sr. Renato informou que haverá incentivo para debates 132 

relacionados aos recursos hídricos, em especial para os temas urgentes como a renovação 133 

da outorga do sistema Cantareira e a cobrança pelo uso da água; divulgação ampliando a 134 

visibilidade das atividades do Comitê por meio de produtos como um jornal impresso de 135 

circulação trimestral, jornais com edições especiais no dia da água e na semana do meio 136 

ambiente, um boletim eletrônico de circulação mensal, repaginação do website do Comitê, 137 

Assessoria de Imprensa, inclusão do Comitê nas redes sociais da internet e um clipping que 138 

já está em funcionamento no link www.mjornal.com.br/fabhat. Também propôs e informou 139 

que está em estudo o lançamento de campanha publicitária na mídia, comunicações 140 

comunitárias, eventos educativos principalmente visando o dia da água e a semana do meio 141 

ambiente, e por fim, pesquisas de opinião. O Presidente solicitou a todos que demais 142 

sugestões e propostas fossem encaminhadas à Secretaria Executiva para trabalhar na 143 

viabilidade, ou não, diretamente com a empresa contratada. Na sequência foram 144 

apresentadas as principais atividades do período realizadas pelas Câmaras Técnicas. 145 

O senhor Amauri Pollachi (SSRH),  da CT Planejamento e Articulação relatou que 146 

constituíram quatro Grupos de Trabalho – GT´s para atender as demandas imediatas do 147 

Comitê. O GT Outorga Cantareira após realizar duas reuniões deverá encaminhar o resultado 148 

dos estudos técnicos como proposta de Deliberação para apreciação e manifestação do 149 

Comitê até o final do mês de outubro. Disse que receberam diversas indicações de 150 

participação para composição dos GTs, mas ainda algumas entidades que manifestaram 151 

interesse não indicaram o nome e o contato de seus representantes. O Secretário 152 

complementou com o esclarecimento que até o dia 07/10 poderiam  ser feitas indicações de 153 

participação na composição dos GTs, e poderiam participar todos os membros do Comitê ou 154 

seus representantes, observando-se as vagas existentes. O senhor Amauri continuou o relato 155 

comunicando que foi agendada para o dia 07/10 uma reunião do GT Lei Específica, tratando 156 

da temática Lei Específica do Alto Tietê Cabeceiras. No dia seguinte, 08/10, seria a vez do 157 

http://www.sigrh.sp.gov.br/
http://www.mjornal.com.br/fabhat
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GT Consultas Ambientais para dar o parecer de análise e manifestação técnica sobre seis 158 

demandas recebidas dos órgãos ambientais licenciadores. Inicialmente, o GT Planejamento 159 

estaria dedicado fundamentalmente para revisar o Termo de Referência do Plano da Bacia e 160 

o acompanhamento do PDPA das áreas de mananciais da região metropolitana. O senhor 161 

Marcelo Sacenco (SPDR), pela CT de Gestão de Investimentos, relatou que priorizaram 162 

como início dos trabalhos a análise e avaliação dos empreendimentos a serem indicados 163 

para receberem os recursos FEHIDRO, e hierarquizaram nove projetos que consideraram 164 

habilitados, sendo que cinco receberam recomendações específicas da CTGI. Para 165 

sequência dos trabalhos programaram estabelecer o planejamento interno com a 166 

programação e atividades a serem desenvolvidas pela CTGI. O Presidente parabenizou pelos 167 

trabalhos e solicitou que as informações da Secretaria Executiva e das Câmaras Técnicas 168 

fossem divulgadas no site do Comitê. Na sequência, aceitou a inclusão na pauta solicitada 169 

pela UNIAGUA encaminhando o ofício recebido para a CTGI elaborar um parecer que deverá 170 

ser apresentado para posterior apreciação do Comitê. Submeteu à votação e foi aprovado por 171 

unanimidade. No uso da palavra Gilmar Altamirano (UNIAGUA) informou que a entidade  172 

tinha atraso de prestação de contas no FEHIDRO em 2012, mas o problema foi sanado em 173 

fevereiro de 2013, e que a informação constava no sistema, portanto não estavam 174 

inadimplentes junto ao FEHIDRO. O Secretário comunicou que na Secretaria Executiva não 175 

receberam um ofício da SECOFEHIDRO constando a mesma informação, mas 176 

providenciariam os devidos esclarecimentos junto à SECOFEHIDRO. Finalizando os 177 

comunicados o Presidente informou que a Diretoria do Comitê definiu a realização de 178 

reuniões periódicas nas primeiras sextas-feiras de cada mês, sendo assim os membros do 179 

Comitê podem em tempo encaminhar eventuais temas para apreciação. O senhor José 180 

Avanito Arraes (Organização Bio Bras) no uso da palavra, solicitou registrar desagravo pelo 181 

atraso no início da reunião, e também reiterou sua sugestão quando ainda na gestão anterior 182 

para realização de palestras com objetivo de apresentar os sistemas de abastecimento de 183 

água da região metropolitana. O Presidente esclareceu que justamente na retroreferida 184 

reunião de Diretoria essa apresentação, e temas correlatos, foram agendados para a próxima 185 

reunião plenária na data de 07/11. Quanto ao horário de início das reuniões solicitou para sua 186 

assessoria providenciar adequação em seus compromissos a fim de que pudesse chegar no 187 

horário estipulado. 4. Assuntos a deliberar. 4.1 – Apreciação da Deliberação CBH-AT nº 188 

14/2013, de 01/10/2013, que indica empreendimentos para financiamento do FEHIDRO 189 

com recursos de 2013: O Secretário lembrou a todos que a recomendação de 190 

empreendimentos a serem indicados ao FEHIDRO vem sendo debatida extensamente, e que, 191 
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ainda no mandato anterior na reunião plenária extraordinária do Comitê em 23 de agosto de 192 

2013 foi aprovada a Deliberação CBH-AT nº. 09/2013 contendo diretrizes gerais, calendário 193 

de ações e resumo de empreendimentos para os recursos de 2013 como prováveis 194 

indicações e que deveriam ser discutidos com mais profundidade pela atual gestão. 195 

Esclareceu que. Na sequência, foi solicitada breve exposição sobre a metodologia 196 

empregada nos trabalhos da CTGI para o seu Coordenador, o senhor Marcelo Sacenco, que 197 

primeiramente considerou importante lembrar que a participação para acompanhamento das 198 

reuniões da CT é aberta e não se restringe aos membros do colegiado formalmente inscritos 199 

na CT. Que adotaram metodologia para apresentação dos empreendimentos a partir do 200 

material disponibilizado no site do Comitê por cada proponente, seguido por debates, 201 

questionamentos e esclarecimentos aos membros da CT como análise preliminar, mas 202 

salientou que essa de fato é uma função que cabe aos Agentes Técnicos quando devem 203 

avaliar a adequação das propostas e o cronograma físico financeiro. Em seguida disse que 204 

elaboraram diversas recomendações para cinco dos nove projetos propostos, conforme 205 

consignadas no Anexo I da Deliberação. A CTGI estabeleceu também como regra o 206 

monitoramento, de forma que todos os projetos que receberão recursos FEHIDRO serão 207 

convocados para prestar contas na CTGI durante o período de execução do empreendimento 208 

apresentando os resultados parciais obtidos pelo projeto. Com a nova metodologia será 209 

possível apurar se realmente o desenvolvimento dos projetos estão atingindo os resultados 210 

esperados pelo Comitê quando indica projetos para serem financiados pelo FEHIDRO em 211 

benefício da bacia. Finalizando, o Secretário esclareceu que o Anexo I da Deliberação teve 212 

que realizar reajustes nos valores dos projetos para poder atender uma necessidade de 213 

padronização de dados na planilha orçamentária. O Presidente considerou como muito 214 

importante adotarem a nova metodologia de monitoramento dos empreendimentos, e fez um 215 

adendo para que as avaliações parciais fossem compartilhadas com o plenário do Comitê e 216 

não apenas pelo site. Seguiram-se amplos debates, o senhor Carlos Alberto Pinheiro (SASP) 217 

posicionou-se contra o projeto Programa de Uso Racional da Água e Telemedição - PURA a 218 

ser executado pela Secretaria de Estado da Educação tendo como público alvo escolas 219 

estaduais e municipais, por entender que o valor total de R$5 milhões era exorbitante, que 220 

recursos para esse projeto deveriam sair das verbas do Estado e das Prefeituras e não do 221 

FEHIDRO, que teriam outros projetos importantes para destinar recursos e até se necessário 222 

deveriam estudar melhor a destinação deixando a verba para o ano de 2014. Também 223 

posicionou-se sobre o projeto de cartografia da EMPLASA, que não era contrário, desde que 224 

o produto final fosse disponibilizado sem burocracia e gratuitamente. O senhor Gilson 225 
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Guimarães (CETESB) sugeriu acréscimo no Artigo 3º “revogando-se as Deliberações de 226 

exercícios anteriores que fizeram indicações ao FEHIDRO e cujos empreendimentos não 227 

foram objeto de aprovação pelos Agentes Técnicos e que não tiveram os respectivos 228 

contratos assinados”. O senhor Roberto Terassi (ACISE), como membro da CTGI 229 

testemunhou sua felicidade e aprovação com o andamento dos trabalhos promovidos pela 230 

nova Diretoria do Comitê, disse que os recursos FEHIDRO estavam sendo melhor 231 

aproveitados e convidou os membros que não participam da CT para participarem 232 

efetivamente das reuniões. Posicionou-se favorável ao projeto PURA dizendo que as 233 

condições de combate à perda da água na iniciativa privada está adequada e modernizada, 234 

porém há ainda muita carência no que diz respeito ao patrimônio público. A senhora 235 

Francisca Adalgisa (Associação dos Profissionais Universitários da SABESP) também 236 

posicionou-se favorável ao projeto PURA citando o exemplo quando foi desenvolvido na 237 

Prefeitura de São Paulo proporcionou redução de 30% no consumo e de até 70% em 238 

algumas escolas. Disse que o projeto proporciona também benefícios para educação 239 

ambiental das crianças nessas escolas. O senhor José Arraes sugeriu que os Subcomitês 240 

também deveriam ajudar na fiscalização de execução dos projetos FEHIDRO. O Presidente 241 

fez a consideração que o acompanhamento dos projetos pelos Subcomitês e pela CTGI 242 

poderia ocorrer, não se excluíam, uma vez que os projetos eram desenvolvidos na região dos 243 

Subcomitês e solicitou para que o Coordenador da CT efetivasse a participação envolvendo 244 

os Subcomitês. O Secretário considerou que sem dúvida a fiscalização é mais uma das 245 

ações no exercício da cidadania, todos tem direito e até dever de fiscalizar as políticas 246 

públicas promovidas pelos gestores públicos, mas tecnicamente a fiscalização fica a cargo do 247 

contratante e o Agente Técnico acompanha dentro de seu âmbito de atuação conforme já 248 

disposto pelo Manual de Procedimentos Operacionais para Investimento do FEHIDRO, mas 249 

por considerarem a fiscalização como item primordial foi justamente indicado para ser 250 

financiado pelo FEHIDRO o projeto denominado “Avaliação de indicações, proposta de novos 251 

critérios de hierarquização e sistema de acompanhamento da execução de empreendimentos 252 

FEHIDRO” sob responsabilidade da FABHAT, incluindo tarefas para a análise dos projetos 253 

que foram indicados em anos passados pelo Comitê, e o que se pode aprender deles, 254 

principalmente tendo em vista o elevado número de projetos cancelados, além de estabelecer 255 

novos critérios para compor o sistema de acompanhamento de projetos. O senhor Gerson 256 

Salviano (IPT) lembrou do compromisso tratado no mandato anterior para que os Agentes 257 

Técnicos também sejam convidados a participar das reuniões de acompanhamento dos 258 

projetos. O Presidente esclareceu que no projeto da EMPLASA há exigência de gratuidade 259 
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no acesso aos mapas cartográficos, só restando definir qual será o critério para acessar. O 260 

senhor Marcelo Sacenco ratificou ao dizer que o produto será disponibilizado sem custo para 261 

os usuários, exceto o custo das mídias. Finalizadas as contribuições como resultado final foi 262 

incorporada nova redação para o Artigo 3º ”Esta deliberação entrará em vigor na data de sua 263 

publicação no Diário Oficial do Estado, revogando-se as Deliberações de exercícios 264 

anteriores que fizeram indicações ao FEHIDRO e cujos empreendimentos não foram objeto 265 

de aprovação pelos Agentes Técnicos e que não tiveram os respectivos contratos assinados”, 266 

e a elaboração dos ajustes de valores na planilha orçamentária do Anexo I em função de 267 

equívocos informados aos presentes. Submetida à votação a Deliberação CBH-AT nº 268 

14/2013 foi aprovada, com uma abstenção. O senhor Gilmar Altamirano solicitou registrar sua 269 

preocupação de que a aprovação da Deliberação possa prejudicar o seu pleito por ocasião de 270 

sua manifestação anterior. 4.2 – Apreciação da Deliberação CBH-AT nº 15/2013, de 01 de 271 

outubro de 2013, que aprova os Regimentos Internos dos Subcomitês: O Secretário, 272 

relatando em breve histórico, lembrou ao Plenário que o tema vem sendo debatido pelo 273 

Comitê e na reunião foi aprovada a Deliberação CBH-AT nº 08 que definiu diretrizes para os 274 

Regimentos Internos dos Subcomitês de Bacia Hidrográfica, e que os Subcomitês analisariam 275 

seus próprios Regimentos Internos. A Secretaria Executiva recebeu no prazo estabelecido 276 

pelo Estatuto as propostas elaboradas nas plenárias realizadas pelos Subcomitês, com 277 

exceção do Subcomitê Billings Tamanduateí. Os Subcomitês Cotia Guarapiranga e Alto Tietê 278 

Cabeceiras não apresentaram nenhuma emenda, recomendando, portanto, aprovação 279 

integral do texto original. Os Subcomitês Juquery Cantareira e Pinheiros Pirapora 280 

apresentaram propostas alternativas. A primeira proposta se referia ao Inciso III do Artigo 6º 281 

para elaboração de cadastros específicos dos Subcomitês para as entidades da Sociedade 282 

Civil. Uma outra proposta para incluir no Artigo 7º a redação “Caso as representações das 283 

categorias acima inscritas não forem preenchidas conforme as atribuições do Subcomitê 284 

poderá indicar a representação de entidades participativas de interesse regional garantindo a 285 

participação paritária”. No Artigo 8º novamente menção ao cadastro específico, e finalizando, 286 

no Artigo 14 a proposta que a comunicação e as convocações previstas para serem 287 

realizadas por meio eletrônico possam ser realizadas por outros meios quando necessário. O 288 

Presidente ratificou sua posição que de forma alguma, sob sua coordenação, concordaria em 289 

desobedecer o Estatuto vigente, encaminhando pela rejeição da proposta de cadastro 290 

específico para os Subcomitês visto que claramente o Estatuto estabelecia o cadastro único. 291 

Na sequência abriu o tema para as considerações do plenário. O senhor José Arraes 292 

concordou com o cadastro único,acrescentou que as novas indicações feitas pelos 293 
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Subcomitês deveriam ser aprovadas pelo Comitê. A Sra. Jumara Bocatto (Associação dos 294 

Engenheiros e Arquitetos de Itapecerica da Serra) propôs alteração no parágrafo Único do 295 

Artigo 15º retirando a expressão "se couber" por ser muito subjetiva dando margem a 296 

interpretações. O senhor Gilson Guimarães mostrou-se favorável à retirada da expressão "se 297 

couber" e solicitou correção no Anexo I, que este pertencia à Deliberação n°. 16 e não à 298 

Deliberação n°15. Considerou ainda, em menção à proposta do senhor Arraes para os 299 

Subcomitês estenderem convite às entidades da região ocupando as vagas em vacância, que 300 

deveria ser respeitado todo o procedimento elaborado e aprovado para o processo eleitoral, e 301 

citou entre o rito estabelecido a necessidade de cadastramento das entidades, que incluía 302 

análise dos documentos comprobatórios apresentados, portanto não poderiam simplesmente 303 

convidar entidades para ocupar as vagas em vacância. O senhor Roberto Terassi (ACISE) 304 

reforçou o entendimento que o cadastro tinha que ser único. João Carlos Ramos (Município 305 

de Embu das Artes) disse que a expressão "se couber" talvez não estivesse apropriada, mas 306 

o intuito que se pretendia era não criar obrigatoriedade para que todos os trâmites 307 

passassem necessariamente pelo Comitê para não engessar a atuação prática dos 308 

Subcomitês. O Secretário propôs alteração no Artigo 7º que dispõe sobre a representação 309 

paritária dos segmentos em cada Subcomitê acrescentando três parágrafos: “§ 1º - Caso não 310 

haja entidades cadastradas de forma a preencher as vagas acima, o Subcomitê poderá, a 311 

cada mandato, alterar o número de vagas por categoria desde que mantida a paridade com 312 

os demais segmentos. § 2º - Havendo a alteração mencionada no § 1º deste artigo deverá se 313 

observar alocação de vagas para todas categorias que tenham entidades cadastradas e 314 

respeitar, no que for possível, a proporcionalidade de vagas prevista. § 3º - A alteração da 315 

divisão de vagas por categoria, se necessária, deve ser divulgada pelo Coordenador do 316 

Subcomitê às entidades habilitadas e cadastradas com 7 (sete) dias de antecedência das 317 

eleições. A Sra. Claudete Marta Hahn (Fundação para a Conservação e a Produção 318 

Florestal) propôs que a mesma lógica de transferência de vagas para outra categoria do 319 

mesmo setor fosse aplicada para as vagas em vacância do Comitê. O Presidente solicitou 320 

esclarecimento ao Secretário se existiam vagas do Comitê nessa condição. O Secretário 321 

esclareceu que todas as vagas do segmento Sociedade Civil foram preenchidas. O senhor 322 

João Ricardo pediu esclarecimento se as diretrizes seriam válidas inclusive para o Subcomitê 323 

Billings Tamanduateí. O Presidente confirmou que eram válidas nos cinco Subcomitês. Os 324 

debates prosseguiram, ao final o Presidente considerando esgotadas as discussões 325 

submeteu as propostas à votação. Começando pelo parágrafo único do Artigo 15 com a 326 

retirada da expressão "se couber", que foi aprovada, com uma abstenção. Acréscimo de três 327 
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parágrafos no Artigo 7º, conforme proposto pelo Secretário, que foi  aprovada com trinta e 328 

dois votos. Foi aprovada ainda a rejeição de cadastro específico para os Subcomitês. E 329 

também foi aprovada a nova redação para o Artigo 14: “As convocações para as reuniões 330 

dos Colegiados dos Subcomitês serão feitas por meio de correio eletrônico destinado ao 331 

representante, ou outros meios de comunicação quando necessário, com antecedência 332 

mínima de 15 (quinze) dias, no caso de reuniões ordinárias, e de 08 (oito) dias para as 333 

reuniões extraordinárias.” 4.3 – Apreciação da Deliberação CBH-AT nº. 16/2013, de 01 de 334 

outubro de 2013, que Aprova cadastramento complementar de entidades do segmento 335 

“Sociedade Civil” para os Subcomitês referente ao mandato 2013-2015 e define normas 336 

de eleição: O Secretário informou quais eram as vagas em vacância nos cinco  Subcomitês.  337 

Apresentou o calendário eleitoral conforme Edital no Anexo I da Deliberação, e a Ficha de 338 

Inscrição como Anexo II. Apontou que uma diferença do processo eleitoral anterior quando 339 

das eleições pelo Comitê, aplicando a razoabilidade, as eleições seriam realizadas no 340 

território próprio de cada Subcomitê, para tanto seria necessário apoio logístico regional à 341 

Secretaria Executiva. Para tanto foi proposto indicação dos Secretários Executivos de cada 342 

Subcomitê no lugar dos cinco Grupos de Trabalho propostos na minuta distribuída. Sobre a 343 

ficha de inscrição a diferença daquela utilizada no processo anterior seria apenas correções 344 

de adequações necessárias para o processo específico dos Subcomitês. O local para 345 

protocolizar a entrega dos documentos foi estabelecido na sede da FABHAT. E finalmente, 346 

outra alteração, foi desonerar a Comissão Eleitoral para participar das assembleias de 347 

eleições propriamente ditas, sendo substituída pelas Secretarias Executivas do Comitê, 348 

Subcomitês e seus representantes. Aberta a palavra para as considerações e propostas do 349 

plenário o senhor José Arraes (Organização Bio Bras) solicitou envio das vagas em vacância 350 

por correio eletrônico, depois concordou com a indicação para apoio logístico com suporte 351 

dos Secretários Executivos de cada Subcomitê e também propôs que recepcionassem as 352 

fichas de inscrição remetendo posteriormente ao local a ser designado em São Paulo. O 353 

senhor Carlos Alberto Pinheiro (SASP) propôs a realização de eleição primeiramente com as 354 

entidades que se cadastraram no prazo, e depois uma eleição para suprir as vacâncias pelas 355 

entidades inscritas posteriormente. Também teceu considerações sobre os motivos da notada 356 

ausência de participação do segmento da Sociedade Civil  e sugeriu sempre que possível 357 

concentrar as reuniões em um único dia, evitando as duplas despesas. A senhora Seica Ono 358 

(DAEE) esclareceu que no Anexo I da Deliberação, no item 3.3. d2, nas documentações, não 359 

caberia exigência de Portaria da outorga de direito de uso para diversos pequenos usuários 360 

visto que são dispensados dessa obrigação. O Secretário solicitou sugestão de  nova 361 
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redação que ao final ficou proposta como “cópia de publicação no Diário Oficial do Estado, do 362 

extrato de Portaria de outorga de direito de uso da água ou documento hábil de dispensa 363 

dessa obrigação expedido pelo Departamento de Água e Energia Elétrica.” Sobre a 364 

protocolização  dos documentos da Sociedade Civil, o Secretário ponderou que apesar de as 365 

normas estarem escritas sempre surgiam dúvidas, por isso foi feita a proposta de centralizar 366 

as informações. Informou que a Secretaria Executiva enviaria por correio eletrônico a relação 367 

das vagas em vacância aos Subcomitês, as quais também seriam publicadas no site. No 368 

Artigo 6º referente aos representantes indicados para dar suporte à eleição foi retirado o 369 

Caput do Artigo e designados os representantes: Subcomitê Cotia-Guarapiranga: Amauri 370 

Pollachi, representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; Subcomitê 371 

Billings-Tamanduateí: João Ricardo Guimarães Caetano, representante do Município de São 372 

Bernardo do Campo; Subcomitê Tietê-Cabeceiras: Ana Paula N. Camargo da Silva, 373 

representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica; Subcomitê Juqueri-Cantareira: 374 

Osvaldo de Oliveira Vieira, representante da Companhia de Saneamento Básico do Estado 375 

de São Paulo; Subcomitê Pinheiros-Pirapora: Carlos Eduardo G. Nascimento, representante 376 

da Empresa Metropolitana de Água e Energia. Encerradas as considerações e propostas o 377 

Presidente colocou em votação a realização de eleição para as entidades que se 378 

cadastraram no prazo conforme supracitado pelo senhor Carlos frente à proposta da Diretoria 379 

do Comitê para o estabelecimento de um único processo eleitoral para todos inscritos, a qual 380 

não foi aprovada. Na sequência foi aprovada a realização das eleições conforme proposta da 381 

Diretoria do Comitê. Em seguida o plenário votou a Deliberação CBH-AT nº. 16/2013,que foi 382 

aprovada. 5. Outros Assuntos: 5.1 Indicação de representantes titular e suplente para o 383 

Conselho de Gestão da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 384 

Paulo: Demonstraram interesse e foram indicados como representante titular José Soares 385 

Marcondes (Município de Embu-Guaçu) e como suplente Francisca Adalgisa da Silva 386 

(Associação dos Profissionais Universitários da SABESP) com a recomendação que a 387 

representatividade é sempre para a defesa dos interesses do Comitê. 5.2 Análise e 388 

manifestação técnica pela Câmara Técnica Planejamento e Articulação do EIA-RIMA 389 

empreendimento Aeródromo Harpia encaminhado pela CETESB: O senhor Gilson 390 

Guimarães considerou que manifestações do Comitê encaminhadas a CETESB dentro do  391 

prazo de sessenta dias , entram na fase de licença prévia e Aapós este período , na fase de 392 

licença de instalação. Ressaltou também que a CTPA poderia, eventualmente, readequar os 393 

prazos considerando as características do empreendimento e também a sobrecarga das 394 

demandas que já estavam sendo analisadas.. A Sra. Claudete Marta Hahn fez o adendo que 395 
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havia diferenças entre o conteúdo esperado para a manifestação na licença prévia e o da 396 

licença de instalação, a licença prévia sendo a fase apropriada para manifestação da 397 

viabilidade do empreendimento. A Diretoria do Comitê propôs que a CT-PA cumprisse o 398 

mesmo prazo estabelecido para as demais demandas, o dia 30 de outubro, observando que a 399 

Secretaria Executiva tinha prazo para distribuir o material com antecedência antes da próxima 400 

plenária agendada para o dia 07 de novembro. O senhor Marcelo Sacenco sugeriu que 401 

deveriam estabelecer prazo, e considerou razoável o máximo de sessenta dias uma vez 402 

protocolado o pedido para o Comitê. O senhor Amauri considerou que o empreendedor do 403 

Aeródromo Harpia deveria realizar uma exposição do empreendimento e dessa forma a CT-404 

PA poderia elaborar uma manifestação com uma avaliação mais crítica e criteriosa. Defendeu 405 

o prazo de sessenta dias como colocado pelo órgão licenciador CETESB. Sobre a demanda 406 

de análise da Lei Específica Alto Tietê Cabeceiras, considerou viável apresentarem a 407 

proposta de forma consolidada com ampla justificativa, e com uma nota técnica, na plenária 408 

seguinte a de 07 de novembro. O Presidente propôs unificar os prazos estabelecidos pela 409 

proposta inicial em 30 de outubro para todos os temas em análise, com eventual prorrogação 410 

de 30 dias, colocou em votação e foi aprovado, com uma abstenção. 5.3 Informes gerais: O 411 

Secretário informou que será instituídanova metodologia para votação mediante utilizarão 412 

crachás de votação, quando todos representantes com direito a voto receberão crachá. 413 

Finalizando, reforçou o convite para todos participarem no período da tarde do Seminário de 414 

Apresentação dos Resultados do Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos 415 

para a Macrometrópole Paulista. O senhor Roberto Terassi parabenizou os trabalhos e a 416 

forma de condução da nova Diretoria do Comitê, incluindo a atuação da plenária de maneira 417 

geral, e solicitou que todas as reuniões do Comitê fossem realizadas no mesmo local, no 418 

Salão Nobre do Edifício da FIESP. O Vice-presidente agradeceu e também parabenizou a 419 

todos, complementou dizendo que levaria a solicitação mas com certeza muitas reuniões do 420 

Comitê seriam realizadas na FIESP. Na sequência o Presidente agradeceu a participação de 421 

todos e deu por encerrada a reunião. Esta Ata está em conformidade com a Ata Completa 422 

contendo a íntegra desta reunião taquigrafada pelo taquígrafo Dartan Gravina. 423 
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