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RESUMO EXECUTIVO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016
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Data: 26 de agosto de 2016
Horário: 9h00
Local: Auditório da Secretaria Estadual da Habitação
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Amauri Pollachi
Seica Ono
Ruy Waldemar Sellmer
Carlos Eduardo Nascimento
Hélio Rubens Figueiredo
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Claudete Marta Hahn
Leila Tendrih
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Francisco Nascimento de Brito
Marco Antonio Palermo
João Ramos
Edson José de Barros
Antonio Carlos Gava
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Osmar Silva Filho
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Francisco de Assis R. Além
Ronaldo Sérgio Vasques
Ricardo Ferraz
Hillmann Carlos H. Albrecht
Francisco Silveira Mello Filho
Juliana Geseíra
Cristiane Lima Cortez
Edson Benotti
Olavo Alberto Prates Sachs
Francisca Adalgisa da Silva
Osni de Mello
Shindi Kiyota
Vanessa Lima Nunes

Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE
Departamento de Água e Energia Elétrica – DAEE
Empresa Metropolitana de Águas e Energia - EMAE
SABESP
CETESB
Fundação Florestal
Secretaria de Planejamento e Gestão
Secretaria da Educação
Secretaria da Habitação
Defesa Civil
EMPLASA
Secretaria de Logística e Transportes

Embu das Artes
São Paulo
Embu das Artes
Guarulhos
Suzano
Santana de Parnaíba
Mauá
São Caetano do Sul

CIESP São Paulo
FIESP
CIESP - Oeste
CIESP - Cotia
SINDAREIA
Sindicato Rural de Mogi das Cruzes
FECOMERCIO – SP
ACISE
AE SABESP
APU
SINDIPEDRAS
Associação Universidade da Água - UNIÁGUA
SINDUSCON
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1. Abertura. O Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Alto Tietê – CBH-AT, Francisco
Nascimento de Brito, abriu a reunião, em segunda chamada,constatando existência de
quórum, agradecendo a presença de todos. 2. Leitura, discussão e votação da ata da 7ª
reunião realizada em 28 de julho de 2016. Após alterações: (i) correção do nome do
representante presente de Guarulhos, do Sr. Edson Barros para Luiz Henrique Zaneta; (ii)
Cristiane Cortez. (FECOMERCIO) para a linha 83 correção ”dispõe”, na linha 297 sobre o
trabalho da CPS, foi relatado que estão na dependência do governo liberar o processo, e na
linha 292 informando que o calendário poderá sofrer alterações. Após as correções, a ata foi
aprovada por unanimidade. 3. Expediente, Comunicações e Ordem do Dia. Amauri Pollachi
(Secretário do CBH-AT) destacou: (i) O Ministério Público solicitou informações relativas ao
cadastro de áreas para destinação de reflorestamento, porém o Comitê ainda não possui tais
informações, que futuramente deverão estar disponíveis pelo Sistema de Gerenciamento de
Informações (SGI); (ii)
O CORHI solicitou indicação de representantes para
acompanhamento do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, que deverá ser pelos
Coordenadores das Câmaras Técnicas e pelo representante da FABHAT (iii) Ocorrerá o
Diálogo Interbacias de 19 a 20 setembro em Águas de São Pedro-SP, com representação da
CT Educação Ambiental, que deverá elaborar um texto para a revista do Diálogo, (iv) na
próxima reunião plenária está previsto que a Lei Específica do Cotia seja deliberada, visto que
há obrigação legal até o final de 2016 de encaminhar a Lei para Assembleia Legislativa, sob
pena de haver restrição no uso dos recursos financeiros da cobrança arrecadados na bacia.
Francisco Piza (Diretor Presidente em exercício da FABHAT) informou que estão elaborando
o Relatório de Situação. Disse que solicitaram informações para todos os municípios da bacia
sobre o plano municipal de saneamento nos quesitos água, esgoto, lixo e resíduos sólidos,
com o custo anual dos resíduos sólidos e drenagem urbana e percentual gasto do IPTU, e
que está em finalizando a fase dos indicadores e iniciando a prospecção de investimentos
futuros. Cada área de produção de manancial foi adotada como uma unidade de
planejamento dividindo o Tietê em quatro partes: Tietê várzea, Tietê oeste, Tietê centro e
Tietê leste 4. Assuntos a Deliberar. 4.1. Deliberação CBH-AT n° 28, de 26 de agosto de
2016, que aprova o Regulamento do Processo Eleitoral das entidades da Sociedade
Civil para o mandato 2017-2019. O Secretário Amauri Pollachi apresentou os principais
assuntos da Deliberação, destacando os seguintesaperfeiçoamentos no processo (i) o
cadastro das entidades é permanente como consta do anexo 2 e que atualmente é composto
por 45 entidades; (ii) A Secretaria Executiva providenciará a divulgação do processo eleitoral
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mediante o site do Comitê, a publicação no D.O.E, a divulgação ao mailing do Comitê, e de
forma resumida, em jornal de grande circulação, sendo que foi solicitada alteração para
divulgar na mídia eletrônica, em portais e sites, (iii) as entidades podem se cadastrar em
apenas uma categoria, e os usuários, em apenas um setor, (iv) a apresentação de recurso
em segunda instância terá a apreciação da Presidência do Comitê, (v) o calendário proposto
permitirá conclusão do processo até 16 de dezembro de 2016, permitindo convocar a
assembleia geral e as eleições para fevereiro de 2017 e aguardar a reunião plenária de março
para posse e início da nova gestão; (vi) De acordo com o item 2.2 do Edital, toda a
comunicação será feita via site do Comitê, sendo que as entidades tem a responsabilidade de
acompanhar as informações (vii) As entidades já cadastradas, que constam no Anexo I da
Deliberação devem fazer apenas a atualização cadastral, apresentando os documentos
relacionados nesse anexo.. (viii) o cadastramento para as novas entidades praticamente ficou
inalterado, sendo que a comprovação de atuação, principalmente para as ONGs, possui
várias alternativas como cópia de publicação em revista especializada com pelo menos dois
trabalhos nos últimos dois anos, ou de matéria publicada na mídia, ou cópia de atestado de
comprovação de trabalho realizado em parceria com outros entes privados. (ix) estão
dispensadas do item 4.1 e 4.2 as federações representativas de sindicatos ou associações de
usuários, desde que comprovem vínculo de no mínimo 2 associados atuantes na bacia com a
sua entidade associativa, as associações de prestadores de serviço em saneamento e
abastecimento de água, de tratamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana desde
que comprove, no mínimo, o vínculo de 2 usuários em recursos hídricos de forma direta ou
indireta na bacia;. (x) não será aceito atestado ou declaração emitida pela própria entidade.
Por fim, esclareceu o papel da Secretaria Executiva nesse processo: verificar a apresentação
da documentação, analisar os documentos, efetuar diligências se necessário, divulgar a
habilitação e desabilitação, emitir manifestação objetiva indicando as razões, conduzir o
processo eleitoral, a assembleia geral e eleições, além de definir a forma de funcionamento.
Beatriz (SSRH/Secretaria Executiva) esclareceu que na eleição passada houve grande
dificuldade para a formação e atuação da Comissão eleitoral com os representantes
convidados permanentes (USP, FATEC, CREA e OAB) , e como o Estatuto do CBH-AT
estabelece que a própria Secretaria Executiva pode fazer a análise da documentação das
entidades e a condução do processo, a deliberação em questão regulamenta essa atuação
com isenção e equilíbrio. Sobre as eventuais vagas remanescentes, as entidades poderão
manifestar interesse seguindo os procedimentos e prazos do edital, . Amauri ainda esclareceu
que não será permitida a troca de categoria ocupando vagas remanescentes de outras
categorias, isto é deverá ser mantida a proporção estabelecida em Estatuto não sendo
permitida que as entidades ocupem vagas remanescentes em categorias diferentes daquelas
nas quais foram habilitadas. Beatriz esclareceu que o cadastro permanecerá aberto, havendo
vagas remanescentes durante o biênio, novas entidades poderão manifestar interesse. O
Presidente abriu para as manifestações de Plenário. Gilson Guimarães (CETESB) perguntou
se, não poderá como em anos passados, poderá ocorrer remanejamento de vagas, caso
determinada categoria não seja preenchida. Ronaldo Vasques (FIESP) esclareceu sua
proposta de texto para o item 11 do Anexo I, na qual deixa explícita a forma de atuação das
entidades e a intenção do preenchimento de todas as vagas por categoria. Claudete Hahn
(Fundação Florestal) solicitou esclarecimento sobre a categoria do cadastramento da
entidade SINDPEDRAS e SINDAREIA (enquadradadas.... e devido a dificuldades de
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composição de entidades por categorias sugeriu revisão e adequação do Estatuto.Francisco
Mello Filho (SINDAREIA) esclareceu que essa entidade também tem, como uma das suas
finalidades, a promoção da construção civil e por isso a classificação naquela categoria.
Francisca indicou que a participação do SINTAEMA seria importante para o Comitê, por ser
um dos maiores sindicatos do setor. Marco Antonio Palermo (PMSP) relembrou em histórico
como as entidades da Sociedade Civil foram cada vez mais se candidatando para
participarem do Comitê visto que sempre o esforço foi para que os usuários participem do
sistema. Na sequencia o Presidente apresentou duas propostas para o item 11.3 do Edital: (i)
“Não será permitido que as entidades habilitadas em uma categoria ocupem vagas
remanescentes de outra categoria” (ii) “O preenchimento das vagas remanescentes pelas
entidades interessada deverá respeitar o enquadramento nos segmentos e categorias
previstas no Artigo 6º do Estatuto CBH-AT, mantendo-se a proporção estabelecida não sendo
permitido que entidades ocupem vagas remanescentes em categorias diferentes daquelas
nas quais se enquadrem e estejam habilitadas”. Sendo aprovada a segunda proposta, com
uma abstenção. A Deliberação foi aprovada, com uma abstenção. Item 5 Apresentação dos
coordenadores dos Subcomitês para as atividades desenvolvidas nos Subcomitês. De
maneira geral todos Coordenadores relataram com preocupação a baixa participação da
Sociedade Civil. Ana Paula (Coordenadora Subcomitê Alto Tietê Cabeceiras) relatou que no
biênio realizaram 6 reuniões, sendo o assunto mais abordado a Lei Específica do Guaió.
Temisotocles Cristofaro (Coordenador Subcomitê Billings-Tamanduateí) relatou que
realizaram 8 reuniões no biênio, concentrando grande parte das discussões sobre o PDPA
Billings, ora em elaboração pela SSRH a cargo da empresa Cobrape. O Subcomitê solicitou
diversas análises e esclarecimentos sobre esse PDPA . Também discutiram as obras de
transferência do sistema Rio Grande para o sistema Alto Tietê e questionaram as justificativas
de emergência e a CETESB sobre o licenciamento. Também manifestou que houve muitas
discussões sobre o caráter consultivo ou deliberativo do Subcomitê, . João Piscirili Ramos
(Coordenador Subcomitê Cotia-Guarapiranga) relatou sobre apequena participação da
Sociedade Civil com apelo à Presidência para rever a questão conceitual e estatutária. Carlos
Nascimento (Coordenador Subcomitê Pinheiros-Pirapora) disse que definiram como
prioridades do biênio: (i) recuperação e preservação das áreas de fundo de vale; (ii) proteção
de nascentes; (iii) educação ambiental para recuperação ou preservação da qualidade das
águas. Todas as entidades com trabalho nesses temas foram convidadas a compartilhar suas
experiências. Por solicitação da Sabesp promoveram debate sobre os resíduos sólidos na
ETA Baixo Cotia, onde foi criado um grupo com os municípios de Carapicuíba, Jandira e
Barueri e a própria Sabesp, para promoverem ações de educação ambiental. Também
realizaram um Simpósio Regional de Educação Ambiental. Não foi registrado o
comparecimento de representantes do Subcomitê Juqueri-Cantareira para exposição de suas
atividades O Presidente ponderou que a preocupação com a participação das entidades,
principalmente da Sociedade Civil, e que deveria ser promovida uma revisão do Estatuto,
redefinido o seu papel para que trabalhem de forma articulada. Além do mais o Estatuto não
pode ser uma camisa-de-força invertendo a ordem da realidade posta. Também apontou
como fator que contribui para o esvaziamento dos Subcomitês, a concorrência com outras
instâncias de participação da Sociedade, como o Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano, Consórcios Regionais, sendo que nos Consórcios pode haver a participação
do Subcomitê conciliando as Câmaras Técnicas de Meio Ambiente. Hélio Rubens (SABESP)
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refletiu que além dos problemas institucionais mencionados observam como fenômeno social
a redução da participação da Sociedade Civil em diversos fóruns. 6. Outros Assuntos.
Apresentação do andamento dos trabalhos da Comissão do Processo Seletivo do
Diretor Presidente da FABHAT (CPS); Cristiane Cortez (FECOMERCIO-SP e relatora da
CPS) informou que a Comissão já se reuniu cinco vezes, e que concluiram as revisões da
Deliberação e do Termo de Referencia para contratação da empresa que apoiará o processo
seletivo. Também revisaramo o edital de participação do candidato. Tão logou haja a
definição da contratação da empresa, o cronograma será ajustado partindo da data dessa
contratação. Na sequência apresentou o cronograma e o passo-a-passo da metodologia
proposta para o processo seletivo que avalia os candidatos ao cargo de Diretor Presidente da
FABHAT. O Presidente propôs encaminhamento para que na próxima reunião a Comissão
realize apresentação detalhada dos critérios propostos para debates e considerações do
Plenário. Tendo sido cumprida a pauta de trabalhos e não havendo mais assuntos, o
Presidente deu por encerrada a reunião.
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Esta ata constitui o resumo dos registros da Ata completa que contém o inteiro teor desta
reunião Ordinária e foi elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina com apoio técnico
administrativo da Secretaria Executiva do CBH-AT.
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