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ATA DA REUNIÃO DE POSSE DO SUBCOMITÊ BILLINGS-TAMANDUATEÍ GESTÃO 1 

2013-2015 2 

Data:       16 de janeiro de 2014 3 

Horário:  10h15min 4 

Local:     Consórcio Intermunicipal do Grande ABC   5 

Pauta e convocatória: Estabelecida pelo Ofício CBH-AT nº. 03/2014 6 

1. Abertura: O Secretário do CBH-AT, Rui Brasil Assis, convidou para compor a 7 

mesa o Prefeito Chico Brito, Presidente do CBH-AT, O Sr. Chico Além, Vice-8 

Presidente do CBHAT, Sr. Hamilton Lacerda, Diretor de Programas e Projetos do 9 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC e o Sr. Francisco José de Toledo Piza,  Diretor 10 

Presidente em Exercício da FABHAT. Inicialmente o Prefeito Chico Brito destacou as 11 

principais preocupações e desafios, lembrando da reestruturação ocorrida no Comitê 12 

no ano passado, com a revisão de seu Estatuto, que foi um processo democrático e 13 

participativo, para garantir o bom funcionamento do mesmo. Colocou que a cobrança 14 

pelo uso da água é prioridade do Comitê e informou que a FABHAT iniciará a 15 

cobrança este ano. Destacou que até o momento não foi arrecadado nenhum recurso 16 

e que só para este ano estima-se arrecadar em torno de R$ 24 milhões. Em relação 17 

aos recursos do FEHIDRO, colocou que a Diretoria defende que esses devem ser 18 

empregados prioritariamente em projetos regionais, minimizando a pulverização em 19 

pequenos projetos. Em relação aos projetos de educação ambiental, estes deverão 20 

estar atrelados a projetos concretos e cita o exemplo da coleta seletiva, que não 21 

adianta conscientizar a população sobre importância de separação dos resíduos e 22 

não disponibilizar infraestrutura para que esta ocorra. Apontou como outro grande 23 

desafio a renovação da outorga do Sistema Cantareira. Destacou a  importância do 24 

assunto e demonstrou preocupação em relação ao não acompanhamento de perto 25 

dos munícipios e da sociedade para essa questão. Colocou que a situação não é 26 

tranquila, uma vez que os Comitês PCJ querem aumentar a margem de segurança na 27 

sua região, o que pode reduzir a disponibilidade para a região metropolitana de São 28 

Paulo. Informou que em fevereiro o Comitê dará inicio ao seu Planejamento 29 

Estratégico e destacou a importância de articulação do Comitê com os Subcomitês e 30 

os Consórcios Intermunicipais para potencializar os trabalhos e agilizar os resultados 31 

positivos à região. O Sr. Hamilton informou que o Consórcio, através do GT Meio 32 

Ambiente, encaminhou ao Comitê proposta de revisão da Lei Especifica da Billings, 33 

destacou a realização das audiências públicas nos sete munícipios da região para 34 

elaboração do PPA Regional, lembrou que a região possui 2 munícipios 100% em 35 

área de manancial e colocou o apoio do Consórcio nas discussões junto ao 36 

Subcomitê. O Sr. Chico Além reforçou a fala do presidente destacando a importância 37 

de integração entre os segmentos dentro do subcomitê bem como com os consórcios. 38 

O Sr. Rui Brasil deu alguns informes sobre as atividades do Comitê em 2014 como a 39 

revisão do Plano da Bacia, o projeto de sistema de acompanhamento de projetos 40 
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FEHIDRO, cujo tomador é a FABHAT,  destacando a importância de reformulação do 41 

processo, uma vez que os índices de cancelamento de projetos do CBH-AT chegou a 42 

56% nos últimos cinco anos. Sobre a cobrança pelo uso da água informou que os 43 

procedimentos técnicos foram cumpridos e que faltam ajustes junto ao agente 44 

financeiro, Banco do Brasil. A emissão dos boletos está prevista para o início de 2014  45 

com a primeira parcela vencendo possivelmente em março.. Destacou outra pauta 46 

prioritária do Comitê, a implantação e revisão as Leis Específicas de proteção aos 47 

mananciais. Em relação à outorga do Sistema Cantareira informou  que ocorrerão 48 

duas Audiências Públicas em fevereiro, convocadas pela Agência Nacional de Águas 49 

– ANA, , uma em Campinas no dia 13, no Auditório do Instituto Agronômico de 50 

Campinas – IAC,  às 13h, e outra em São Paulo no dia 14, no Auditório do Edifício 51 

CIDADE I, às 13h. Lembrou que em dezembro foi aprovada a Deliberação CBH-AT n° 52 

28 que trata das diretrizes e procedimentos para os projetos FEHIDRO, colocou que 53 

as inscrições irão até o dia 28 de fevereiro e que faltam  definir os critérios de 54 

pontuação. 2. Eleição dos representantes da Sociedade Civil: O Sr. Rui Brasil 55 

informou que a Sociedade Civil reuniu-se preliminarmente e dicidiu que todas as 56 

entidades foram eleitas, pois são 8 cadastradas para 8 vagas. 3. Posse dos 57 

representantes dos segmentos Estado, Municípios e Soc. Civil: O Sr. Rui Brasil 58 

fez a nomeação dos representantes dos membros que compõem o Comitê. Pelo 59 

Segmento Estado: CETESB, Sabesp, EMAE, EMPLASA, Secretarias da Educação, 60 

Saúde, Meio Ambiente e Saneamento e Recursos Hídricos. Segmento Municípios: 61 

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do 62 

Campo, São Caetano do Sul e São Paulo. Segmento Sociedade Civil: Centro 63 

Universitário SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, CIESP 64 

Diadema, CIESP Santo André, CIESP São Bernardo do Campo, Associação 65 

Universidade da Água – UNIAGUA, Instituto Acqua - Ação, Cidadania, Qualidade 66 

Urbana e Ambiental e Organização Bio-Bras. O Sr. Chico Brito deu posse aos 67 

nomeados. 4. Eleição da Coordenadoria: Cada segmento apresentou o seu 68 

coordenador. Municípios: Sérgio Matias do Prado, Rio Grande da Serra; Estado: 69 

Amauri Pollachi, Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; Sociedade Civil:  70 

Irina Freire Pereira,  CIESP Santo André. Como coordenador Geral foi eleito o Sr. 71 

Sergio Matias do Prado.  Em seguida a palavra foi passada aos coordenadores 72 

empossados para que expusessem suas expectativas. Irina Pereira agradeceu pela 73 

escolha, colocou que o trabalho é importante e que conta com a colaboração de 74 

todos. O Sr. Amauri Pollachi, foi representado pela sua suplente, Sr. Paulina Piscitelli, 75 

destacou que o Sr. Amauri já vem trabalhando há muito tempo na edição das Leis 76 

Específicas e espera um trabalho compartilhado. Sergio Matias agradeceu o voto de 77 

confiança dos Prefeitos dos outros 7 municípios na indicação do seu nome e reforçou 78 

que todos devem se empanhar para a execução de um bom trabalho. Finalizando, o 79 

Sr. Chico Brito passa a palavra ao Sr. Hamilton Lacerda que encerra a reunião 80 

agradecendo a oportunidade e colocou o Consórcio aberto para discussões junto ao 81 

Subcomitê. 82 


