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ATA DA REUNIÃO DO SUBCOMITÊ BILLINGS-TAMANDUATEÍ GESTÃO 2013-1 

2015 2 

Data: 27 de junho de 2014 3 

Local: Consórcio Intermunicipal do Grande ABC   4 

Pauta e convocatória: Estabelecida pelo Ofício SCBH-BT nº 03/2014 5 

Aos vinte e sete dias de junho de 2014, às 14h30 em primeira convocação e às 6 

15h00 em segunda convocação,  reuniram-se na sede do Consórcio Intermunicipal do 7 

Grande ABC, em Santo André, os representantes e convidados do Subcomitê 8 

Billings-Tamanduateí para tratar da pauta, conforme estabelecido no Ofício de 9 

Convocação SCBH-BT nº 03/2014. O Coordenador Geral, Sérgio Matias do Prado, 10 

apresentou justificativa para sua ausência e solicitou que a condução dos trabalhos 11 

fosse exercida pelo Coordenador representante do segmento Estado, Amauri 12 

Pollachi. Em sequencia, Amauri abriu os trabalhos, constatando haver quórum para a 13 

realização do trabalhos, pois foi registrada a presença de dez representantes. 14 

Lembrou-se aos presentes que o Colegiado do Subcomitê, conforme o Regimento 15 

vigente, reúne-se com a presença, em primeira chamada, de 50% (cinquenta por 16 

cento) mais 01 (um) de seus membros, e, caso esse quorum não for atingido, após 17 

um intervalo de 30 (trinta) minutos a reunião poderá ser realizada com quorum de 1/3 18 

mais 1 (um) de seus membros. Em cumprimento à pauta, o Coordenador informou 19 

aos presentes o andamento dos trabalhos para a proposta de revisão da Lei 20 

Específica da Billings, cujas discussões no âmbito do Grupo de Trabalho de Leis 21 

Específicas do CBH Alto Tietê deverão consumir ainda mais duas reuniões para a 22 

conclusão da proposta, prevista para até o final de julho/2014. Em seguida foi 23 

abordado o 4º ítem da pauta, sobre a “Apresentação de projetos e indicação do 24 

Projeto Regional para a seleção FEHIDRO 2014”, o qual deverá ser indicado 25 

formalmente à Secretaria do CBH-AT até 15 de julho de 2014. Verificou-se a 26 

existência de um projeto de caráter regional para apreciação pelo Colegiado, 27 

elaborado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Foi dada a palavra à 28 

representante do Consórcio, Livia Stefânia Rosseto, para a apresentação do projeto 29 

denominado “Programa de Comunicação Visual em Áreas de Proteção e 30 

Recuperação de Mananciais Billings – Grande ABC”. O projeto foi elaborado pelo 31 

GT Meio Ambiente do Consórcio, constituído pelos secretários de meio ambiente e 32 

técnicos dos sete munícipios do Grande ABC. O objetivo de cárater geral do projeto 33 

é: “Consolidar o conhecimento e conscientização sobre as especificidades das áreas 34 

de proteção e recuperação de Mananciais e delimitar e restringir a ocupação irregular 35 

e descontrolada por meio de equipamentos visuais permanentes, destacando sua 36 

importância para proteção e conservação da quantidade e qualidade dos recursos 37 

hídricos que abastecem a região metropolitana.” Os seus objetivos específicos são: (i) 38 

Ampliar a visibilidade da marca da APRM Billings; (ii) Informar a população local e 39 

visitantes sobre as especificidades e importância da APRM Billings; (iii) Reduzir as 40 

infrações ambientais e, conseqüentemente, aumentar as regularizações. O projeto 41 

está em consonância com o programa duração continuada  PDC 02 - “Gerenciamento 42 

dos recursos Hídricos”, e com o PDC 08 -  “Capacitação técnica, educação ambiental 43 
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e comunicação social”. Livia informou que o projeto utiliza produto de outro projeto 44 

financiado anteriormente pelo FEHIDRO onde foi definida a marca para a APRM 45 

Billings. Os produtos do programa são: (i) Sinalização informativa, de delimitação e de  46 

conscientização sobre a importância da APRM-Billings em  pontos estratégicos com 47 

placas e outdoors, sendo 180 placas tipo painel e 25 outdoors, cuja distribuição entre 48 

os municípios de Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, Ribeirão 49 

Pires e Rio Grande da Serra, considera as respectivas extensões terrritoriais situadas 50 

em áreas de mananciais. Os textos dos painéis e outdoors e a localização 51 

georrefenciada dos pontos de instalação serão definidos pelo GT Meio Ambiente. A 52 

localização obedecerá a critérios que considerem, dentre outros, os pontos viciados 53 

de descarte, o tráfego de pessoas e veículos, e as áreas sujeitas à ocupação 54 

irregular; (ii) Produção e impressão de 10.000 folders, a serem distribuídos 55 

proporcionalmente entre os municípios já mencionados, vinculando-os às ações de 56 

educação ambiental de cada município. Para execução do projeto, cujo valor total é 57 

de R$ 732.620,07, será pleiteado o financiamento pelo FEHIDRO de R$ 659.299,20, 58 

sendo a contrapartida do Consórcio de R$ 73.320,87. Encerrada a apresentação, foi 59 

aberta pela Coordenação a sessão de esclarecimentos. Elena Rezende, de Santo 60 

André, questionou qual o valor disponibilizado pelo CBH-AT para o projeto regional. 61 

Amauri informou que o teto são R$800 mil reais para cada projeto de Subcomitê. 62 

Elena destacou que os recursos direcionados ao Subcomitê não são suficientes para  63 

que obras regionais sejam realizadas e que esses valores deveriam ser 64 

reconsiderados s uma vez que o FEHIDRO possibilita a execução de obras mas os 65 

recursos que são disponibilizados não são suficientes. Amauri lembrou que a 66 

cobrança do uso d’água no Alto Tietê, iniciada em abril/14, possibilitará maior aporte 67 

de recursos para investimentos e colocou o exemplo do Comitê da região de 68 

Campinas que já aplica a cobrança há vários anos. Vivian Marques, da Cetesb, 69 

informou sobre o termo de referência para a contratação do projeto do Sistema 70 

Gerencial de Informações para as áreas de mananciais e  Amaruri comunicou está 71 

em fase final a contratação da revisão do PDPA para toda a RMSP. A plenária 72 

solicitou a apresentação do PDPA pela Secretaria de Saneamento e Recursos 73 

Hídricos para análise do Subcomitê, que será agendada logo após a contratação 74 

desse plano. Horácio Pires, de São Caetano do Sul, solicitou que, quando definida a  75 

data dessa apresentação do PDPA, o GT Meio Ambiente seja também convidado a 76 

participar. Horácio também informaou que participau da reunião do Comitê Alto Tietê  77 

realizada em 27 de junho, onde foi definidod o termo de referência para contratação 78 

do novo Plano de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Atendidos os esclarecimentos 79 

sobre o 4º item da pauta, Amauri submeteu ao Colegiado o projeto “Programa de 80 

Comunicação Visual em Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais 81 

Billings – Grande ABC”, elaborado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande 82 

ABC, para indicação como demanda induzida como projeto regional do 83 

Subcomitê ao Comitê Alto Tietê, sendo aprovado por unanimidade dos 84 

presentes. A Coordenadoria do Subcomitê, representada por seu Coordenador 85 

Geral, encaminhará a indicação formal do projeto à Secretaria do Comitê de Bacia 86 

Hidrográfica do Alto Tietê. Amauri agradeceu a presença de todos e declarou 87 

encerrada a reunião. 88 


