Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas - FPCBH
Instalado no dia 8 de maio de 2003, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo

Memória da 2ª Reunião do GT-Agência
Grupo de Trabalho:

GT-Agência

Reunião:

2ª Reunião do GT-Agência

Data:

25/06/2021 – às 09:30 horas

Local:

Reunião por videoconferência – Google Meet

Assunto(s) em

Discussão sobre o aperfeiçoamento das Agências de Bacias/Águas no Estado de São
Paulo.

discussão:

Pauta:

1. Aprovação da Memória Técnica da 1ª Reunião Gt- Agência de Bacias;
2. Avaliação das experiências de Agência de Bacias no Estado de São Paulo
(apresentações institucionais das Agências PCJ, SMT e AT);
3. Apresentação de dúvidas e situação da discussão sobre implantação de Agências de
Bacias nos demais Comitês de Bacias do Estado de São Paulo;
4. Discussão sobre minuta de ofício para a solicitação de informações sobre estudo de
regionalização de Agências no Estado de São Paulo;
5. Encaminhamentos;
6. Encerramento
1. Aprovação da Memória Técnica da 1ª Reunião Gt- Agência de Bacias;
A Memória Técnica da 1ª Reunião do Gt-Agência (FPCBH) foi lida e aprovada pelos
presentes, além disso, foi encaminhada uma cópia para todos os membros do grupo.
2. Avaliação das experiências de Agência de Bacias no Estado de São Paulo
(apresentações institucionais das Agências PCJ, SMT e AT);

Conclusões e

Foram realizadas as apresentações institucionais das três Agências de Bacias que fazem
parte do grupo, o objetivo das apresentações foi realizar um panorama geral abrangendo
aspectos de fundação, atuação, dificuldades e perspectivas futuras. Foram apresentadas
as estruturas das Agências de Bacias; histórico de implantações, pontos fortes, pontos
fracos, oportunidades, desafios e resultados alcançados.
O Diretor-Presidente da FABAHT Hélio Suleiman iniciou as apresentações, seguido da
Diretora-Técnica da Agência SMT Natalia Zanetti e em seguida o Diretor Administrativo e
Financeiro da Agência das Bacias PCJ Ivens de Oliveira encerrou este item.
Na sequência, as apresentações foram disponibilizadas para todos os membros do grupo.

Encaminhamentos:
3. Apresentação de dúvidas e situação da discussão sobre implantação de
Agências de Bacias nos demais Comitês de Bacias do Estado de São Paulo;
Finalizadas as apresentações houve uma breve discussão da importância deste
compartilhamento de informações e parceria entre os envolvidos deste grupo, algumas
dúvidas também foram sanadas no decorrer das apresentações.
4. Discussão sobre minuta de ofício para a solicitação de informações sobre
estudo de regionalização de Agências no Estado de São Paulo;
Conforme solicitado na 1ª reunião do grupo, o Coordenador do Gt-Agência, André Navarro
e a secretária do grupo, Carolina Prado, apresentaram uma minuta de ofício para
solicitação de informações sobre a regionalização de Agências no Estado de São Paulo à
Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi
O grupo analisou o texto proposto e aprovou a redação do documento, no entanto, houve
uma discussão da melhor forma de encaminhamento desta demanda.
Documento a ser elaborado pelos responsáveis da reunião, devendo ser aprovado na reunião subsequente do Grupo de Trabalho e enviado à
SE/FPCBH: forumpaulistacbh@gmail.com em até 3 dias após sua aprovação.
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Ficou acordado que o Coordenador do Gt-Agência, André Navarro, irá consultar o Sr. Rui
Brasil a fim de definir a melhor forma de encaminhamento deste item.
Além dos itens citados acima, o grupo aproveitou a oportunidade para mencionar sobre a
possibilidade da discussão sobre alterações no Manual de Procedimentos Operacionais –
MPO do FEHIDRO, visando dar maior agilidade ao processo para os casos em que as
Agências de Bacias são tomadoras de recursos financeiros para desenvolvimento de
projetos, todos consideraram um assunto relevante e ficou definido que o DiretorPresidente da FABAHT Hélio Suleiman consultará a Carolina Miramar da CRHi para
verificar se este item entrará como pauta na próxima reunião do COFEHIDRO, se a
resposta for positiva, o grupo se articulará paralevar uma proposta enquanto Gt-Agências
do Fórum Paulista de Comitês de Bacias.
Próxima reunião:

27/07/2021 (terça-feira), às 9:00 horas, por meio de videoconferência (Google Meet).

Observações:

Os itens de pauta da próxima reunião serão definidos posteriormente diante do avanço dos
encaminhamentos mencionados acima.

Responsável pela

Coordenação do Gt-Agência (FPCBH)
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André Luiz Sanchez Navarro (CBH-PCJ)
Jorge Augusto de Carvalho Santos (CBH-SMG)
Milena Guirado Coneglian (CBH-TJ)
Natália Zanetti (FABH-SMT)
Hélio César Suleiman (FABH-AT)
Carolina Prado (FABH-PCJ)
Ivens de Oliveira (FABH-PCJ)
Aline Meneses (FABH-PCJ)
Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi (FABH-PCJ)
Katia Gotardi (FABH-PCJ)
Beatriz Vilera (FABH-AT)
Roberto Gomes Rodrigues (FABH-SMT)
José Augusto Baucia Junior (CBH-TJ)
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Documento a ser elaborado pelos responsáveis da reunião, devendo ser aprovado na reunião subsequente do Grupo de Trabalho e enviado à
SE/FPCBH: forumpaulistacbh@gmail.com em até 3 dias após sua aprovação.
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