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ATA 1 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA  DO FÓRUM PAULISTA DE 2 

COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS 3 

Data:      23 de setembro de 2022 4 

Horário: 09h 5 

Local:    Plataforma Teams por vídeoconferência   6 

Membros do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas presentes 7 

Comitê 
CBH 

Entidade     Representante 

CBH-AP  Departamento de Águas e 
Energia 
Elétrica - DAEE 

Suraya Damas de Oliveira  
Modaelli 

 
CBH-AT 

Associação dos Profissionais 
Universitários da SABESP 

Amauri Pollachi 

CBH-BPG 
Departamento de Águas e 
Energia 
Elétrica - DAEE 

Claudio Daher Garcia  

CBH-BS 
Associação dos Engenhiros, 
Arquitetos e Agrônomos de 
Bertioga 

Nelson Portéro Junior 

CBH-LN 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente - SIMA Jociani Debeni Festa  
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CBH-MP DAEE 
 

Suraya Damas de Oliveira 
Modaelli  

CBH-
PARDO 
 

CBH-
PARDO 

Centro Univ. Moura Lacerda Marisa Heredia 

CBH-PCJ 
Secretaria de Infraestrutura e 
Meio 
Ambiente - SIMA 

André Luiz Sanchez Navarro 

CBH-PP Departamento de Águas e 
Energia 
Elétrica - DAEE 

Alvaro Yanagui 

Sandro Roberto Selmo 

CBH-RB 
Departamento de Águas e 
Energia 
Elétrica - DAEE 

Ney Akemaru Ikeda  

CBH-SMG 
Departamento de Águas e 
Energia 
Elétrica - DAEE 

Viviane S. Peres 

 
CBH-SMT 

Departamento de Águas e 
Energia - DAEE 
Elétrica - DAEE 

Jodhi Jefferson Allonso 

OAB  
Eleusa Maria da Silva 

CBH-TB 
P.M de Sabino 

Eder L. Magalhães de 
Andrade 

CBH-TJ 
FATEC - Jaú Jozrael Henriques Rezende 

CBH-MOGI Departamento de Águas e 
Energia Elétrica - DAEE Irene Sabatino Pereira  

CBH-PS Sindicato Rural de São José dos 
Campos 

Renato Veneziani Traballi 
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1. Abertura. O Coordenador Adjunto do Fórum Paulista de Comitês de 8 

Bacias Hidrográficas-FPCBH Amauri Pollachi presidiu a 2ª Reunião 9 

Ordinária do Fórum Paulista de 2022. Constatando quórum, agradeceu 10 

a presença de todos e iniciou a reunião. Hélio Suleiman Secretário-11 

Executivo adjunto do FPCBH (CBHAT/FABHAT) comunicou e justificou 12 

as ausências do Coordenador Geral, do Secretário-executivo do Fórum 13 

e também solicitou inversão pauta para iniciarem pelo item 3.2.  14 

Aprovação do documento estratégico para melhoria do sistema de 15 

recursos hídricos do Estado de SP.   16 

2. Informes- 2.1. Atividades desenvolvidas no Stand do Fórum 17 

Paulista durante o ENCOB 2022.  Hélio Suleiman agradeceu 18 

imensamente o intenso trabalho de todos que participaram no grande 19 

sucesso das atividades desenvolvidas no stand do Fórum Paulista 20 

durante o XXIV Encontro ENCOB 2022 de 21 e 26 de agosto de 2022, 21 

em Foz de Iguaçu/PR, como tema central “Gestão da água: 22 

Responsabilidade de todos”. A participação de todos, assim como o 23 

espaço do stand foi fundamental, não só pela apresentação e aprovação 24 

do documento estratégico para melhoria do sistema de recursos hídricos 25 

do Estado de São Paulo (maiores detalhes item 3.2 abaixo), como para 26 

a abertura de diálogo e reflexões sobre o sistema paulista e os diversos 27 

colegiados do país, e ainda porque puderam fortalecer o protagonismo 28 

do Estado na gestão dos recursos hídricos. O Coordenador Adjunto do 29 

Fórum Amauri Pollachi, também agradeceu a todos que participaram 30 
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contribuindo para o sucesso das atividades desenvolvidas no stand. 31 

Considerou que o evento superou em muito, todas as expectativas, pela 32 

participação e pelos resultados alcançados e, acima de tudo pelo 33 

fortalecimento da unidade em defesa da gestão e da governança das 34 

águas no Estado de São Paulo. Para a próxima reunião do Fórum 35 

Paulista foi proposto o planejamento para a participação do Fórum no 36 

ENCOB 2023. 37 

3. Ordem do dia: (A redação final das Deliberações aprovadas são 38 

publicadas na webpágina https://forumpaulista.org/deliberacoes/) 39 

3.1.  Aprovação da Ata da 1ª Reunião do Fórum Paulista de Comitês 40 

de Bacias Hidrográficas de 2022, realizada em 31/05/2022. Após 41 

solicitação e aprovação da dispensa de leitura a Ata foi aprovada por 42 

unanimidade.  43 

3.2.  Aprovação do documento estratégico para melhoria do sistema 44 

de recursos hídricos do Estado de SP.  Aprovado na inversão de pauta 45 

como o primeiro item a ser tratado na reunião, André Navarro Secretário 46 

Executivo do CBH-PCJ realizou breve apresentação. Considerou que o 47 

documento estratégico foi amplamente discutido, em todas as instâncias 48 

do CBHs, contando inclusive com uma versão preliminar, organizada e 49 

apresentada em uma Oficina no mês de julho em São Paulo, onde 50 

estiveram presentes atores importantes do sistema, entre eles, 51 

representantes dos órgãos gestores, das Agências de Bacia 52 

Hidrográfica-FABH, de setores dos usuários, das indústrias e do 53 
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agronegócio. Todos contribuíram com os eixos principais oferecendo 54 

muitas sugestões, sendo que as mais relevantes foram incorporadas ao 55 

documento. O documento foi apresentado no stand do Fórum Paulista 56 

quando da realização do ENCOB 2022, e também recebeu diversas 57 

contribuições para consolidação. Em síntese, o documento contextualiza 58 

a importância e urgência dos tempos atuais, baseado em estudos com 59 

diretrizes importantes para os próximos anos, incluindo reflexões sobre 60 

o futuro do sistema, que exigem tomadas de decisões importantes 61 

vislumbrando a prevenção de crises hídricas, e as necessidades para os 62 

próximos anos, pautando a relevância da água para o desenvolvimento 63 

econômico, social e ambiental do Estado de São Paulo, com seu peso 64 

protagonista na gestão dos recursos hídricos. O documento foi 65 

estruturado com diretrizes estratégicas, basicamente calcadas para o 66 

fortalecimento do sistema, a implementação da política e da gestão 67 

integrada dos recursos hídricos. Destacando entre as ações estratégicas 68 

(i) Reformular e modernizar a estrutura das instituições estaduais de 69 

gerenciamento, dos CBHs e das Agências de bacias hidrográficas-70 

FABH; (ii) integrar planejamentos, monitoramentos e controles, voltada 71 

para mitigação e adaptação frente a crise climática, aumentando a 72 

transparência e as informações para a sociedade e; (iii) fortalecer os 73 

CBHs, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos–CRH com cursos de 74 

capacitação permanente para o colegiado. A proposta de 75 

encaminhamento para o documento direciona-se para as instâncias 76 

institucionais do executivo e do legislativo, ao futuro Governador eleito e 77 
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para a presidência da ALESP-Assembléia Legislativa SP. Suraya 78 

Modaelli do CBH-AP e CBH-MP (DAEE) parabenizou todos pelos 79 

trabalhos e comentou que o documento reflete o início de um processo 80 

de articulação e de união dos Comitês paulistas para retomada de 81 

fortalecimento, apesar de ser muito difícil conseguir escrever em um 82 

documento toda a expectativa que se tem para que o sistema realmente 83 

se consolide, com os ajustes e as correções necessárias de rumo, mas 84 

se trata de um esforço, consolidado no documento, muito importante, 85 

construído coletivamente com diversas contribuições e o apoio de todos, 86 

que abre um processo de diálogo com o futuro Governo do Estado. Hélio 87 

Suleiman (CBHAT/FABHAT) destacou também a importância do 88 

documento visando o desenvolvimento do sistema com um movimento 89 

de união e articulação, apesar dos diferentes usos e diferentes gestões 90 

nas diversas e múltiplas bacias espalhadas pelas UGRHIs no Estado, 91 

mas podem focar no mesmo objetivo,  os recursos hídricos, uma vez 92 

também que o documento propõe avanços para um verdadeiro 93 

desenvolvimento sustentável, para a igualdade na questão social 94 

equânime, no uso racional da água, interligado com as demais políticas 95 

públicas. O documento foi aprovado por unanimidade pela plenária. 96 
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4. Outros assuntos e Encerramento.  Com a participação de Renato 97 

Traballi Veneziani, Presidente do CBH Paraíba do Sul e Flaviano 98 

Agostinho de Lima, Coordenador Técnico, foi apresentada, em síntese a 99 

revisão com a atualização de valores, dos Estudos de Fundamentação 100 

para a Cobrança do CBH-Paraíba do Sul. Como já é praxe nos Estudos 101 

de Fundamentação para a Cobrança todo o processo foi transparente, 102 

democrático, e com exaustiva publicidade de todos os documentos, nas 103 

reuniões que ocorreram desde novembro de 2021 pelo processo de 104 

aprovação do plano de trabalho. A Revisão e Atualização dos estudos 105 

de fundamentação da cobrança, de domínio estadual, na UGRHI 2 – 106 

Paraíba do Sul, é composta pelo volume 1 – análise crítica do 107 

instrumento de cobrança; volume 2 – propostas de atualização e 108 

aperfeiçoamento da cobrança e o volume 3 – simulação da cobrança, 109 

que podem ser acessados na íntegra entrando em contato com a 110 

Secretaria Executiva do Comitê. Amauri Pollachi parabenizou pelo 111 

excelente trabalho de revisão dos valores de cobrança e, destacou que 112 

o processo foi  amplamente negociado com os componentes usuários 113 

das águas do cadastro da cobrança e será muito importante considerar 114 

a iniciativa para a atualização dos valores de todos os Comitês do 115 

Estado. Nesse sentido, também foi amplamente debatido a criação de 116 

um indexador de correção para ser encaminhado ao Conselho Estadual, 117 

excetuando as modificações de critérios, que demandam maior estudo, 118 

inclusive verificando os novos impactos. Hélio sugeriu que uma boa 119 

oportunidade de diálogo será no evento proposto pela Coordenadoria de 120 
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Recursos Hídricos-CRHi, programado entre os dias 28 de novembro a 121 

02 de dezembro. Jozrael Henriques do CBH-TJ  colocou em pauta que a 122 

cobrança também precisa ser ampliada, incidindo sobre os usuários 123 

rurais. Amauri concordou, lembrando que se trata de uma pauta antiga 124 

no sistema, e disse “o momento pode ser interessante para essa 125 

discussão e creio que é chegada a hora dessa discussão de forma 126 

aberta, para construir consenso. Temos uma situação de crise climática 127 

que nos empurra para um consumo mais equilibrado.” 128 

Não havendo outras manifestações relevantes a reunião foi encerrada. 129 

Esta Ata, como resumo das notas taquigráficas da 2ª. reunião Ordinária 130 

do Fórum Paulista CBHs foi elaborada pelo Taquígrafo Dartan Gravina 131 

com revisão da Secretaria Executiva do FPCBH. 132 

Clóvis Volpi 133 

Coordenador Geral do FPCBH 134 

Amauri Pollachi 135 

Coordenador Adjunto do FPCBH 136 

Wanderley de Abreu S. Júnior 137 

Secretário-executivo do FPCBH 138 

Hélio Cesar Suleiman 139 

Secretário-executivo adjunto do FPCBH 140 


