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APRESENTAÇÃO

Documenta é uma série de cadernos editada pela secretaria executiva
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - , reunindo a produção
de suas câmaras técnicas e documentos afins para os interessados na
gestão dos recursos hídricos.

-

Este número reproduz a Oficina de Projetos do Comitê, financiados
com recursos do FEHIDRO, realizada em 21/6/00 no auditório da FUNDAP,
em São Paulo. O evento foi organizado pela secretaria executiva do
Comitê juntamente com a equipe do projeto "capacidade governativa
do Comitê da Bacia Hidrográfica na Região Metropolitana de São Paulo",
do programa políticas públicas da FAPESP.
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Trata-se de uma mostra de projetos já executados, apresentados pelas
respectivas entidades responsáveis. São publicados os resumos dos
projetos e o relato da oficina, elaborado pelos mediadores.
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No conjunto, a mostra é representativa das iniciativas de gestão
compartilhada de recursos hídricos que estão sendo desenvolvidas por
órgãos e entidades dos governos e da sociedade civil na região.
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A Secretaria Executiva do Comitê
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RESUMOS DA MOSTRA DE PROJETOS
I - Projetos de Capacitação Técnica / EducaçãoAmbiental
BILUNGS POTÁVEL POR INTEIRO - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PARA
PRESERVAÇÃO DA BILLINGS (I) E (II)" - MOVIMENTO DE DEFESA DA VIDA MDV.
Ojetivos Gerais: Mananciais, Nova Lei Cidadã
O conhecimento

é

um recurso infinitamente

ampliável da humanidade. É parte da

herança humana, é coletivo e deve ser compartilhado com os que possam dele se beneficiar.
Acreditamos

que a nova legislação

de proteção

aos mananciais

não será um

-

-

-

instrumento legal e eficaz sem o conhecimento e entendimento das comunidades que ao
longo dos anos de vigência

da legislação,

foram vítimas da ganância

imobiliária,

irresponsabilidade política e apatia dos poderes públicos, já que as mesmas (comunidades),
por não terem os conhecimentos dos preceitos da lei e importância dos mananciais para
garantir água em quantidade

e qualidade para as atuais e futuras gerações, somada a

falta de uma política habitacional, estas comunidades foram e são levadas a ocuparem de
forma incompatível

os mananciais.

-

-

O MDV - Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC, acredita que só com a
socialização do conhecimento será possível o meio ambiente equilibrado, com sua legislação
sendo respeitada. O projeto, "Billings: Portável por Inteiro", se propõe levar o conhecimento
básico necessário para que a população das cidades do entorno do reservatório Billings
priorize as áreas de mananci_ais e compreendam a importância de serem parceiras eficazes
na busca da recuperação e preservação dos nossos recursos hídricos formadores

do

reservatório Billings.
Não basta uma nova Lei! O diálogo com a comunidade é fundamental. Só com um processo
educativo, participativo,

contínuo e duradouro,

é que

teremos a sociedade sustentável.

Com este projeto, buscaremos criar err. todas as ruas de bairros,

escolas e fábricas das

cidades, onde o este projeto for desenvolvido, PARCEIROS ECOLÓGICOS , para que, a
qualquer sinal de degradação os órgãos responsáveis sejam acionados imediatamente.

PROJETO 01, bairro Eldorado em Diadema - financiamento FEHÍDRO R$ 40.000,00.
contrapartida MDV R$ 10.000,00. total R$ 50.000,00. 06 meses de duração.
1 -

Área de ação do projeto, 01 ETAPA, Mananciais Billings, braço Grota Funda, Bairro
Eldorado - Jardim dos Eucaliptos e parte do Jardim Inamar no Município de Diadema
com uma população estimada em 50 mil habitantes.

2 -

Definir a equipe de implantação do projeto.

3 -

Definição de Rádios Comunitárias para realização dos programas, estabelecer linha,
objetivos e como atrair o público jovem, produzir programas, definir e preparar o
grupo de adolescentes apresentadores e animadores. Programas de segunda e sexta,
Rádio Navegantes FM 103,7, das 15:00 as 16:00 e aos sábados e domingos das
12:00 as 13:00hs na Rádio MIC FM 94,3.

4 -

Levantamento

das Organizações sociais existentes nestes bairros. Foi constatado

inicialmente 46 Organizações entre elas; Instituições

Religiosas - Movimentos de

Moradia - Sociedades Amigos de bairros - Escolas Estaduais e Municipais - Escola de

5
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samba - Times de futebol, entre outros, para estabelecer o público alvo para inicio do
projeto
5 -

e

necessidades estruturais.

e

Orientações pedagógicas

treinamento

das linhas gerais de atuação da equipe de

trabalho para: Programas de Rádios; palestras em escolas; instituições

religiosas;

mutirões; associações de bairros; enfim, como trabalhar o projeto com a diversidade
social.
6 -

Identificar e fotografar os problemas

Elaboração do conteúdo dos materiais de apoio; cartilha, 23 mil cartilhas,
coloridas;

,-.

de maior relevância

para

do projeto e senslbiHzar as comunidades.

Justificativa

7-

sócio-ambientais

20 mll adesivos externo;

12 páginas

10 mil adesivos para carro; 05 mil cartões de

cadastro; 05 mil carteirinhas dos parceiros ecOl6gicos; 02 mil cartazes 40 x 60 coloridos.

8-

Definição da estrutura
Retroprojetor

para desenvolver

- Maquina fotográfica

as atMdades

do projeto como: Compra de

- TV - Vídeo - contratação

de serviço de artista

plástico para confecção de adereços (boneco e peíxe), e contratação de serviço de
Jomalista para edição e diagramação dos materiais,

pesquisa de menor preço para

confecção dos rnatertais gráficos.
9 -

Palestras para lideranças de entidades da sociedade civil fora da área oficial do projeto
para atender demanda.

10 - Ampla divulgação do projeto através decarro de som em todas as ruas dos bairros

Eldorado, !namar e Jardim dos Eucaliptos, informando
implantação
freqüências

do projeto

e

objetivos,

a toda população sobre a

bem como divulgar os programas

de Rádios,

e horários.

11 - Atividades de orientação

da nova Lei de Mananciais e do Plano Emergência para a

comunidade da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, bairro Eldorado.
12 - Foram realizados mutirões em 39 ruas do batrro Eldorado.
13 - Atividades de palestras em 05 escolas municipais

do bairro Eldorado e Inamar, em

vários períodos, manhã, tarde e noite, para pais, mães e estudantes
suplências l

adultos das

e II.

14 - Palestras em 4 escolas fora da área oficial de Implantação do projeto, pois, na medida
do possível estamos atendendo outras demandas.
15 - Apresentação

do projeto ao Fórum da Cidadania do Grande ABC que congrega mais

de 100 entidades da sociedade clvll,

2ª ETAPA:
1 -

Rádio Navegantes 103, 7: 61 programas de educação ambiental, 1 hora/dia, de segunda
a sexta, meses de novembro e dezembro de 199B e janeiro de 1999.

2 -

Rádio MIC 94,3: 16 procremas

de educação ambiental,

1 hora/dia,

aos sábados e

domingos, meses novembro e dezembro de 1996.
3 •

Mutirões ecológicos de educação ambiental em 64 fabricas do Município de Diadema.

4 -

Ath1ldades de educação ambiental

5 -

Mutirões ecof6glcosde educação ambiental com mobilização social em 107 ruas dos

(palestra) em escolas, comunidades

e fabrica.

bairros, Eldorado/Inamar.

6-

S66 pessoas se cadastraram no projeto Billings: Potável por Inteiro, assumindo
Integrar-se na defesi:i dos mananciais e do meio ambiente, (cadastro a disposição)

7-

Foi usado 20 mil folhetos do DUSM • Departamento

estas pessoas estão recebendo uma carteirinha
SMA.

5

prevista no projeto.
de Uso do Solo Metropolitano

da

PROJETO 02,-BAIRRO PEDREIRA, SANTO AMARO· E DIADEMA. FINANCIAMENTO
FEHIDRO, R$ 72.000,00. CONTRAPARTIDA MDV, R$ 18.000,00 • TOTAL: 90.000,000.

-

DURAÇÃO, 12 MESES.

t» ETAPA
1 -

2 -

3 -

4 -

5 •

6 •

7 •

8 -

9 -

Reconhecimento físico e diagnostico sócio-ambiental da área de atuação deste projeto,
região de Pedreira em Santo Amaro, cidade de São Paulo, divisa com Diadema. Área
de proteção aos mananciais com ocupações desconformes e situação de risco a vida
através de deslizamentos/desmoronamentos,
erosões, enchentes, ligação clandestina
de energia elétrica, deficiência e até ausência de coleta de lixo e de esgotos que são
lançados no Reservatório Billings, invasões/ocupações
clandestinas em áreas de
preservação permanente e extrema miséria com alto índice de criminalidade, violência.
A identificação de lideranças foi no início muito difícil dada a desconfiança/antipatia
das comunidades com o movimento ecológico, porém devido nossa atuação em
conjunto com a Igreja na organização da festa de Nossa Senhora dos Navegantes
esta antipatia foi em parte amenizada, possibilitando o MDV realizar as atividades
iniciais do projeto.
O MATERIAL DE APOIO - foi discutido com uma equipe de professores e lideranças
comunitárias da região o conteúdo do material e a quantidade produzida para os
primeiros 06 meses de atividade sendo:
- 32.000 Cartilhas coloridas com 16 páginas;
- 10.000 adesivos para carro;
- 25.000 adesivos externo para ser usado nas escolas e atividades de mobilização social.
• 500 camisetas para as atividades de mobilização.
Estamos usando, também, como material de apoio nas atividades de Educação
Ambiental, os vídeos RIO ABAIXO/ RIO ACIMA, CURSO NATURAL E LÍQUIDO E CERTO
da Coordenadoria de Educação Ambiental, CEAM/SMA e fotos/transparências
dos
problemas sócio-ambientais da região.
Foi organizada a 1ª COPA BILLINGS: POTÁVEL POR INTEIRO de futebol de campo
com 16 equipes (em andamento com final marcada para dia mundial do meio ambiente,
05 de junho), como objetivo de trazer o pessoal de esportes para a defesa do meio
ambiente na busca de recuperar áreas assoreadas e degradadas do manancial Billings,
implantando
Parques ecológicos com equipamentos
públicos para a prática de
atividades esportivas.
FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, foi organizada em conjunto com a
Igreja, unindo fé e Educação Ambiental com grande participação popular estimada
em mais de 20 mil pessoas.
ATIVIDADES ECOLÓGICAS COM CICLISTAS. Foram e continuam sendo feitas vistorias
ecológicas com atividades de limpeza e de esclarecimento
sobre a nova Lei de
mananciais.
PARCEIROS ECOLÓGICOS, cresce todos os dias o número de pessoas que procuram
se cadastrar como parceiros do projeto, mais de 1000 carteirinhas já foram feitas
para atender esta crescente demanda, com isto, foi necessária a compra de maquininha
para plastlflcar as carteirinhas.
PROGRAMAS DE RÁDIO
RÁDIO MIC FM, foram produzidos e apresentados
26 programas de Educação
Ambiental.
RADIO NAVEGANTES FM, foram produzidos e apresentados 43 programas.
FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MANANCIAL BILLINGS, foi organizada com Educação
Ambiental, reconhecimento do meio e limpeza nas margens do manancial, em conjunto
com ciclistas de Diadema, escolas e comÚnidade da região de Pedreira, SP.

7
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10 • PALESTRAS EM ESCOLAS E ENTIDADES, foram feitas várias palestras em escolas e
entidades, usando como material de apoio, a cartilha, os vídeos da CEAM, adesivos e
fotos dos problemas sócio-ambientais

locais.

ATIVIDADES:
1 - Palestras em 11 escolas, períodos da manhã, tarde e noite (todas as salas);

2·

Mutirões ecológicos em 37 ruas em bairros da região de Pedreira, Santo Amaro· SP;

3 -

Copa Billings: Potável por Inteiro com participação de 16 equipes de futebol de campo

4·

Torneio 6illings:

e duração de 03 meses, final em 06/06/99;
Potável por Inteiro com participação

de 20 equipes de futebol de

salão e duração de dois meses, final em 05/06/99;

5-

Mobilização popular, atividade permanente de incentivo ao programa de Coleta Seletiva
da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes;

6· 25 programas de Educação Ambiental na Rádio MIC FM, aos sábados e domingos, 1
7.

hora de duração cada;
65 programas de Educação Ambiental na Rádio Navegantes FM, de Segunda a Sexta
feira, 1 hora de duração cada.

MATERIALDE APOIO USADOS NAS ATIVIDADES:
32.000 Cartilhas;
10.000 Adesivos para carro;
25.000 adesivos usados nas escolas e atividades de mobilização;
500 camisetas do projeto, distribuídas

aos professores,

lideranças comunitárias

e

em atividades educativas de mobilização social;
Vídeos de Educação Ambiental da SEAM;
Carteirlnhas

plastificadas de identificação

dos parceiros ecológicos;

Ficha de cadastro dos parceiros ecológicos;
Cartazes;
Adereços em forma de bonecos e peixe;
Carro de som; e
Painéis de exposição de fotos das atividades.
984 pessoas fizeram cadastro no projeto, assumindo colaborar com ações de defesa
do Reservatório Billings e do meio ambienta.
carteirinha
competentes

do projeto plastificadas

Estes PARCEIROS ECOLÓGICOS receberam a

e com telefones

de órgãos ambientais

públicos

para denuncias e orientações.

2ª ETAPA:
1 •

Palestras em 11 escolas, períodos da manhã, tarde e noite (todas as salas);

2 •

Mutirões ecológicos em 37 ruas em bairros da região de Pedreira, Santo Amaro· SP;

3-

Copa Billings: Potável por Inteiro com participação de 16 equipes de futebol de campo

4 -

e duração de 03 meses, final em 06/06/99;
Torneio Billings: Potável por Inteiro com participação

de 20 equipes de futebol de

salão e duração de dois meses, final em 05/06/99;
5-

Mobilização popular, atividade permanente de incentivo ao programa de Coleta Seletiva
da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes;

,-1

6 -

25 programas de Educação Ambiental na Rádio MIC FM, aos sábados e domingos, 1

7 •

hora de duração cada;
65 programas de Educação Ambiental na Rádio Navegantes FM, de Segunda a Sexta
feira, 1 hora de duração cada.

8
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MATERIALOE APOIO USADOS NAS ATIVIDADES:
Cartilhas;
Adesivos para carro;
Adesivos usados nas escolas e atividades
Camisetas do projeto,

distribuídas

de mobilização;

aos professores,

lideranças comunitárias

e em

atividades educativas de mobilização social;
Vídeos de Educação Ambiental
Carteirinhas

plastificadas

da SEAM;

de identificação

1

dos parceiros ecológicos;

Ficha de cadastro dos parceiros ecológicos;

-

Cartazes;
Adereços em forma de bonecos e peixe;
Carro de som; e
Painéis de exposição de fotos das atividades.
984 pessoas fizeram cadastro no projeto, assumindo colaborar com ações de defesa
do Reservatório Billings e do meio ambienta.
carteirinha
competentes

do projeto

plastificadas

Estes PARCEIROS ECOLÓGICOS receberam a

e com telefones

de órgãos

ambientais

públicos

-

para denuncias e orientações.

3ª ETAPA:
1 -

Revisão e confecção da 3ª edição da Revista de Educação Ambiental

2 -

Confecção de adesivos da Billings para carros;

3 -

Confecção (impressão)

4 -

Confecção de cartazes (baneres)

5 -

Confecção (revisão)

do .projeto;

de camisetas com a logomarca do projeto;
para incentivo a coleta seletiva de resíduos;

de adereços;

bonecos e peixe para às atividades de mutirões;

6 - .Preparação de fichas de cadastro e material das cartelrinhas dos parceiros ecológicos.

-

1

ATIVIDADES PROGRAMÁTICAS
7 -

Mapeamento e reconhecimento

8 -

Identificar as equipes de futebol para as atividades de esportes e meio ambiente;

da área para continuidade

de implantação do projeto;

9 -

Preparar as equipes de monitores

para atualização das atividades do projeto;

10 - Aperfeiçoar a equipe dos programas
11 - Estabelecer o roteiro e prioridades

de Rádios Comunitárias;
iniciais de implantação

do projeto.

ATIVIDADES:
• Mutirões ecológico de Educação Ambiental em 58 ruas, (atividade prioritária

• 10 Torneio de Futebol Feminino:

RECICLAR

É

na 3ª fase);

PRECISO com 08 equipes - com dois

meses de duração:
• Atividade permanente de mobilização popular de incentivo a coleta seletiva de resíduos,
em apoio a coleta seletiva da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes em 06 vilas;
• 26 programas de Educação Ambientar na Rádio MIC FM 91.9;
• 66 programas de Educação Ambientar na Rádio Navegantes FM 103,7;
• Atividade de Educação Ambiental

em 03 escolas;

• Atividade de Educação Ambiental
• Atividade de Educação Ambiental

em 05 entidades de bairros;
com Diretores de 12 equipes de Futebol.

MATERIAIS DE APOIO USADOS PARA AS 3ª e 4ª ETAPAS DO PROJETO
Cartilha: 25.000;

--,

-'

Adesivos para carros: 12.500;
Camisetas do projeto: 500;
Painéis de exposições de atividades:

02;

9

-

-

,Carro de som, usado em todas as atividades:

01;

Vídeos de Educação Ambiental da SEAM;
Carteirinhas

de identificação dos parceiros ecológicos: 438;

Ficha de cadastro dos parceiros ecológicos: 438; e
Adereços em forma de peixe: 01
Adereços em forma de bonecos: 02.
Obs: devido a grande demanda, foram realizadas várias atividades fora da área prevista
no projeto.

4ª E ULTIMA ETAPA DO PROJETO:
• Mutirões ecológico de Educação Ambiental em 18 ruas na Região de Pedreira;
• 1º Torneio MDV de Futebol de campo 16 equipes - com dois meses de duração:
• Atividade permanente

de mobilização popular de incentivo a coleta seletiva de resíduos,

em apoio a coleta seletiva da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes em 04 vilas;
• 26 programas de Educação Ambiental na Rádio MIC FM 91.9;
• 66 programas de Educação Ambiental

na Rádio Navegantes FM 103,7;

• 08 programas (extras, com participação de monitores e parceiros ecológicos do projeto,
atendendo demanda solicitada) ENTENDA E DEFENDA A NATURAZA na Rádio Navegantes
FM 103,7,

aos domingos,

das 09:00

às 11:00hs, logo após a missa.

participação da população, este programa permanecerá

Dada a boa

no ar;

• Atividade de Educação Ambiental em 06 escolas estaduais, sendo:
Zerbini, sala a salas, 800 alunos;
Eucaliptos, sala a salas, diurno e noturno,-1.500

alunos;

Universidade ABC, para 400 alunos do curso de biologia, diurno e noturno;
Inamar II, sala a sala, diurno, 900 alunos;
Centro Educacional Taboão, noturno, 400 alunos;
Escola particular - João de Melo, atividade de educação ambiental em feira de ecologia,
dia inteiro, para alunos e comunidade.
Obs: 03 escolas da região de Pedreira, não aderiram ao projeto.
A Francisco Mourão (no Jardim Apurá) agendou atividade para fevereiro de 2.000.
• Atividade de Educação Ambiental em 02 entidades de bairros;
• Atividade

de Educação Ambiental

com crianças de 16 equipes de Futebol de campo,

através do 10 Torneio MDV;
• 01 Curso de capacitação dos monitores e parceiros ecológicos sobre recursos hídricos e
saneamento;
• Visitas a ESCOLA MUNICIPAL DE VALA no Reservatório Guarapiranga,
comunitárias,

prefeitura

com lideranças

de Diadema, EMAE e o Padre Odair da Igreja Nossa Senhora

dos Navegantes. Atividade de incentivos a implantação

deste equipamento

público que

é compatível com a recuperação e preservação ambiental no Reservatório Billlngs.

obs: Em

Diadema, em área degradada do Reservatório Billings, está prevista recuperação

com implantação

de uma ESCOLA DE VELA, numa parceria MDV e Prefeitura Municipal.

MATERIAIS DE APOIO:
• Cartilha do projeto;
• Adesivos do projeto para carros:
• Camisetas do projeto;
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do projeto;

• Carro de som, usado em todas as atividades do projeto;
• Vídeos de Educação Ambiental

fornecido pela SEAM: RIO ACIMA, RIO ABAIXO E CURSO

NATURAL;
• Livro de Conceitos para se fazer Educação Ambiental,
para um Futuro Sustentável,

A Qualidade das Águas, Educação

entre outros fornecido pela CEAM;

• Relatório de Situação da Bacia Hidrográfica

do Alto Tietê, fornecido pelo CBH-AT;

-

...J
"...i -

• Dicionário de Ecologia da Revista Terra;
• Saúde Pelas Plantas, (Eliza S. Biazzi);
• carteirinhas de identificação

dos parceiros ecológicos;

• Ficha de cadastro dos parceiros ecológicos;
• Adereços em forma de peixe;
• Adereços em forma de bonecos;
• Cartaz do projeto.
O contrato deste projeto com o FEHIDRO terminou

em 31 de dezembro de 1999. Sua

expansão foi aprovada pelo Subcomitê Billings - Tamanduateí e CBH-AT, porém, o governo
vetou as ONG's de continuarem

sendo tomadoras

de recursos do sistema.

Mesmo sem

recursos, o MDV continua executando o projeto para atender a crescente demanda que o
projeto gerou nas escolas, comunidades

e prefeituras.

Virgílio Alcides de Farias é presidente
tel. (Oxxll)

7644.1205

do MDV e coordenador

do projeto.

Contato

e e-mail: mdvdoabc@bol.com.br

"MONITORAMENTO

-

1
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AMBIENTAL PARTICIPATIVO

NA BACIA DA

GUARAPIRANGA" - SOS GUARAPIRANGA.

Objetivo:
Sensibilizar

e conscientizar

a sociedade civil para o grave problema

ambiental e das águas da Bacia Guarapiranga,
das condições

ambientais

da poluição

através de análises da qualidade da água e

de locais pré - determinados,

por jovens

de escolas e de

comunidades.

-

Valor financiado (e contrapartida)
Valor total financiado:

R$

27 .500,00

Contrapartida:

R$

6.875,04

Valor Total

R$

34.375,04

...i

J

Alcance dos resultados em termos do publico - Alvo
Participaram

diretamente

do projeto 150 jovens de escolas públicas e comunidades

organizadas. Esses jovens se comprometeram

••••

a transmitir suas experiências e impressões

aos colegas da escola e às comunidades em geral, portanto, como agentes multiplicadores,
através de jornais internos, boletins, rádios comunitárias,

exposições, etc. Os coordenadores

do projeto (a ONG SOS REPRESA GUARAPIRANGA e o NICA - Núcleo Interdisciplinar de
Ciências Ambientais, da UNISA) se colocaram à disposição deles para o suporte necessário.
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Potencial de difusão da metodologia e da experiência para os demais Comitês de
Bacia:
A metodologia da análise da qualidade da água pela população como instrumento
sensibilização e conscientização
São Paulo. Na Guarapiranga ela

é grande,

ambiental já é
é especialmente

de

utilizada em diversas bacias do Estado de
importante,

pois a densidade populacional

em sua maioria são moradores de ocupações irregulares em áreas de mananciais,

e que desconhecem o processo da poluição das águas da represa que abastece grande
parte da população da cidade de São Paulo.
O projeto "De Olho Na Guarapiranga"
Bacia Guarapiranga,
muito positivos.

foi até agora o primeiro desse porte realizado na

e seus resultados em termos de conscientização

da população foram

Principais dificuldades na realização:
Conhecimentos básicos deficientes da população de baixa renda e dos alunos da rede
pública de ensino, para a compreensão dos parâmetros da qualidade da água e análfse
dos resultados.

Essa dificuldade

análise colorimétrica,

foi amenizada

pelo uso de kits simplificados,

de

de leitura e manuseio mais fáceis.

r+:
1

A amplitude da área de abrangência do projeto, na Bacia, exigiu despesas maiores,
não previstas, com a locomoção dos grupos para os locais a serem monitorados,
junto aos córregos ou às margens da represa.
Coordenadores do projeto:
Inês Antonia Lohbauer (SOS REPRESA GUARAPIRANGA)
André Cordeiro Alves dos Santos (NICA - UNISA)
SOS REPRESA GUARAPIRANGA
Rua Rodopis 341
CEP 04928-190
Tel/fax:

SP

Capital

(011) 5517-6177

e-mail

sosguarap@plugnet.com.br

http://www.plugnet.com.br/users/sosguarap

NÚCLEO ÁGUAS CLARAS EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CONGREGAÇÃO DAS
ASSOCIAÇÕES DA SERRA DA CANTAREIRA [CASC]
Objetivo
Revitalização do Parque Horto Florestal - Núcleo Águas Claras, dentro do plano do
Parque Estadual da Cantareira - Circuito Mata Atlântica - Trilhas da Cantareira.
Seu grande potencial ecológico oferece ao ser humano um contato intimo e direto com
recursos naturais e culturais da região, buscando assim maior consciência ecológica e de
educação ambiental.
Proporcionar
estrutura

maior alcance a programas

existente,

implantação

turísticos

de novos elementos

e educacionais.
e otimização

Redirecionar

a

dos esquemas de

visitação pública; respeitada a legislação de proteção aos mananciais. As áreas existentes
com flora e fauna em extinção serão restritas apenas à pesquisa e estudos ecológicos.
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Valor financiado e de contrapartida
Valor financiado:
Valor contra partida:
Valor Total

R$
R$
R$

109.419,00
27.355,00
136.774,00

•••

1

Alcance dos resultados em termos do público - alvo
Visitação pelo Parque através das trilhas, educação ambiental, proteção ao meio
ambiente.
Identifica-se um princípio de definição conceituai e concientizaçãosobre a qualidade
ambiental a partir do contato direto, valorização dos aspectos pictóricos como elementos
opostos a vida urbana.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacias
Paraeste processode uso e adaptaçãocom o meio ambiente, foi fundamental adotar
uma metodologia própria para não ferir a natureza do local e não causar impacto no meio
ambiente. Sendo uma área dentro do Horto Florestal,simplificamosao máximo as reformas
e ampliaçõescom adaptaçõese encaixes nas árvores existentes e no paisagismo.
As trilhas foram limpas e roçadaspara conservaras característicasoriginais, optamos
por deixá-las ao natural .
O estacionamentoestá localizadoentre a vegetação,sem remoçãode árvores, apenas
movimento de terra, a pavimentação foi executada com pedriscos, para que haja uma
maior drenagem no solo de águas pluviais.
Houveuma reforma e recuperaçãodo prédio existente transformando em escritório e
recepção. Foi efetuado a construção da sala de vídeo e guarita. Foi colocado placas
sinalizadorasnas trilhas e com nomes da flora. Um quiosque foi construído para área de
descansoe apreciação.
Fica assim adotado a metodologia para esta reforma e implantação do Núcleo, para
não causar Impacto ao meio ambiente, com a proteção de todo o remanescente.

--

--

1

--
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Principais dlnculdades na realização
A maior dificuldade encontrada pela Case,foi a necessidadede uma contra partida
maior do que o previsto, devido aos custos elevados da obra e uma redução do valor
financiado. Outra dificuldade encontrada foi a execução dentro de um Parque Estadual,
com apenas uma estrada de acesso à obra.
"PROGRAMA
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

E CIDADANIA

DE EMBU - PEACE"

SEMA

Objetivo
O Programade EducaçãoAmbiental e Cidadaniade Embu - PEACE tem como objetivo
concretizar no Município as políticas públicas de Gestão Ambiental compartilhada com a
sociedade civil organizada (ou em processo de organização), no intuito de resgatar a
qualidade de vida e implementar um modelo de desenvolvimento ecologicamente
sustentável.
A partir de uma metodologia de parcerias entre o poder público e a comunidade
fomentoua formaçãode Comissõesde GestãoAmbiental nos bairros, mobilizoua sociedade,
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criando uma Rede Comunitária de Educação Ambiental como embrião para a construção
da Agenda 21 local.
No aspecto sócio-econômico incentiva a criação de cooperativas de trabalho, a geração
de renda e a economia solidária.
Valor financiado e contrapartida
O PEACE contou com o financiamento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO, recurso este utilizado, no período de 1998/1999, para desenvolvimento e
sistematização do programa. Atualmente é desenvolvido com recursos próprios da SEMA
e coordenado pela sua Divisão de EducaçãoAmbiental - DEAM.
Valor financiado:
Contrapartida:

R$ 27.500,00
R$ 7.477,50

Alcance dos resultados em termos do público alvo
O Programa de EducaçãoAmbiental e Cidadania de Embu abrange 23 bairros, através
de Comissõesde Gestão Ambiental organizadas nos mesmos. Os bairros escolhidos foram
inicialmente os beneficiados pelo Programa Guarapiranga, que tiveram a criação de áreas
de lazer e a urbanização de favelas. A seguir, foram contemplados também aqueles bairros
onde já existiam trabalhos de Educação Ambiental realizados pelas lideranças locais. As
atividades foram desenvolvidas com as lideranças, capacitando-as para o trabalho nas
suas respectivas comunidades.
Os principais resultados alcançados foram:
.,, Criação de um canal de interlocução entre a comunidade e o poder público;
.,, Formação de uma Rede Comunitária de EducaçãoAmbiental;
.,, Participação dos munícipes na elaboração de propostas de superação dos problemas
ambientais locais;
.,, Participaçãoe integração das Secretarias Municipais{Meio Ambiente, Educaçãoe Saúde)
no desenvolvimento do Programa ;
.,, Formação de 42 "Agentes Ambientais Voluntários";
.,, Criação de 17 Comissões de Gestão Ambiental, envolvendo 89 integrantes;
.,, Realizaçãode 7 Reuniões da Rede Comunitária de Educação Ambiental;
Diversas ações realizadas pela comunidade: Mutirões de limpeza, plantio de 900 mudas
de espécies da Mata Atlântica, construção de lixeiras comunitárias, festa com fins sociais,
entre outras.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais comitês da
bacia
Entendemos que a expenencia deste programa, inclusive a sua metodologia, é
facilmente aplicável a outros municípios, pois não requer grandes investimentos para seu
desenvolvimento tanto financeiros quanto humanos.
Acreditamos que a sua metodologia participativa e multiplicadora permite às lideranças
capacitadas dar continuidade ao processo, independentemente dos vários governos que
administram o município.
A participação da comunidade na gestão ambiental é um dos caminhos para o resgate
da cidadania. A temática ambiental, uma vez apreendida pela população, encontra bastante
receptividade e as pessoas se engajam facilmente.
É importante valorizar as lideranças nas comunidades, inclusive capacitando-as para
que melhor possam atuar nos bairros.
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A experiência de capacitação de atores sociais, visando à multiplicação da capacidade
de atuação da Secretaria do MeioAmbiente, tem apontado resultados positivos, fomentando
a educação ambiental no município e fortalecendo institucionalmente a SEMA. Portanto,
este modelo pode ser aplicado pelos demais municípios e comitês de Bacias Hidrográficas.

1

Principais dificuldades na realização
Entre as dificuldades encontradas no desenvolvimento do Programa podem ser destacadas
as seguintes:
Falta da cultura de participação da comunidade na gestão pública;
.,, Fatores políticos que interferem no desenvolvimento de lideranças comunitárias;
.,, Descrédito da população no poder público.
"CONEXÃO PELA CIDADANIA EM DEFESA DOS MANANCIAIS".
VITAE CIVILIS
Objetivo
O projeto CONEXÃOfomentou a mobilização e a capacitaçãode cidadãos e organizações
da sociedade civil para a adoção de práticas e atitudes compatíveis com o uso sustentável
e conservaçãodos recursos hídricos. Visou também participar na formulação, implementação
e controle de políticas e programas públicos de importância para a gestão de bacias
hidrográficas.
Valor financeiro e contrapartida
FEHIDRO283/98
Contrapartida do Vitae Civilis:
Total do projeto:

R$
R$
R$

•••
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170.478,03
47.280,00
219.371,51

Alcance dos resultados em termos do público alvo
O projeto CONEXÃOestá tendo uma grande repercussão, ultrapassando as fronteiras
previstas em sua elaboração. o Vitae Civilis com este projeto provocou uma inserção em
várias outras esferas, de diversos assuntos. Isto porque entendemos a problemática da
gestão das bacias hidrográficas como sendo uma questão integrada.
Os dois componentes básicos e complementares desse projeto foram a capacitação
de cidadãos e grupos, por meio de oficinas e ações de educação ambiental, e a participação
direta em instâncias do sistema de gestão de recursos hídricos na formulação de políticas
públicas.
Rellzamos142 horas de oficinas de educação ambiental junto a escolas do ensino
oficial, a Centros de Juventude, a 224 famílias de mutirantes da Associação Vento Leste
localizados na sub-bacia Cotia-Guarapiranga da bacia do Alto Tietê. Realizamos também
tais atividades no evento São Paulo Pede Água, realizado no Clube A Hebraica e apoiado
pelo Vitae Clvilis.
No caso das escolas e dos seis Centros de Juventude, a proposta foi o aprofundamento
dos conhecimentos sobre a microbacla. Professores e educadores, que trabalham com
educação formal e não-formal, formaram grande parte do público beneficiário desta etapa
do trabalho. Além destes, também participaram jovens e moradores.
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Em relação aos mutirantes, que estão construindo suas próprias casas no âmbito de
projeto da CDHU- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, o
Vitae Civilis buscou junto a este grupo o exemplo de energia e sinergia social, capaz de
mobilizar novas ações e atitudes em prol de uma gestão ambiental urbana coerente com
a conservação e uso sustentável de águas. Para que a capacidade e organização desse
grupo não diluísse após a conclusão de suas casas, o Vitae Civilis facilitou a discussão e a
elaboração de propostas de atividades sociais e de uso de espaços comuns, como por
exemplo, um centro comunitário no conjunto residencial, capaz de servir de referência
também para a população do bairro no município de Embu (SP).
Com a facilitação do Vitae Civilis, os mutirantes firmaram parceria junto à COOPERMAPE
- Cooperativa de Reciclagem de Matéria Prima de Embu e a Secretaria de Meio Ambiente
da Prefeitura Municipal de Embu para realizar um projeto denominado Conexão para a
sustentabilidade do desenvolvimento comunitário (Embu-SP), já encaminhado a
financiadores. O próximo passo dos mutirantes é a construção e implementação de uma
Agenda 21 comunitária.
Em relação ao acompanhamento e a participação direta nos comitês de bacia, suas
câmaras técnicas e conselho de recursos hídricos para a formulação de políticas públicas,
o Vitae Civilis participou e promoveu várias reuniões e atividades com representantes do
Estado de São Paulo, da sociedade civil organizada, das prefeituras e de organizações
locais dos municípios que estão incluídos na bacia do Cotia-Guarapiranga, como , por
exemplo, Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, Prefeitura Municipal de Embú,
Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra e Administração Regional da Capela do
Socorro.
Como material de apoio para as oficinas e de divulgação, produzimos e divulgamos
nove mil exemplares de 3 (três) edições do Boletim Conexão, uma página na website do
Vitae Civilis, um vídeo (Conexão das águas) e 3 (três) cartilhas (Conexão: mobilização e
participaçãosocial; Conexão: águas, vida e sociedade; Conexão: sonho e realidade urbana).
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia

,--

A metodologia usada e a experiência adquirida no projeto CONEXÃOjá estão sendo
difundidos em outros Comitês de Bacia Hidrográfica devido a nossa intensa participação
nesses fóruns de formulação de políticas de gestão dos recursos hídricos entre outros.
Podemosexemplificar com o que segue:
• participação no CBH Vale do Ribeira, onde somos suplentes na plenária e membros da
câmara técnica que estuda a APRM da região de São Lourenço da Serra e Juquitiba.
• inserção nas discussões sobre a Conversão da MP do Código Florestal, participação no
grupo coordenador do Fórum Estadual da Sociedade CiVil para os CBH do Estado de
São Paulo;

• participação no segundo Fórum Mundial das Águas - o Vitae Civilis promoveu uma

,--

•

,.-

•

reunião de consulta junto a ONG's paulistas envolvidas nos comitês de bacia para a
elaboração coletiva do documento "Perspectivas de ONG's brasileiras para o Fórum
Mundial sobre Águas".
realização da pesquisa-ação Levantamento sobre a PopulaçãoUsuária do Reservatório
Paiva Castro e Canal do rio Juqueri, para a EMPLASA usar na elaboração de um Plano
de Usos Integrados e Disciplinados das Áreas Marginais do Reservatório.
elaboração do projeto Conexão das correntes da cidadania pela defesa dos mananciais
da Cantareira e de Cotia, solicitado pela Sabesp.
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•· -participação, com palestra ministrada sobre Comitês· de Bacias Hidrográficas, no
Seminário internacional "Água • bem mais precioso do milênio", realizado no Centro de
Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, STJ, Brasília • DF.
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Principais Dificuldades na Realização
Em relação aos problemas e soluções encontradas, podemos destacar que a maior
dificuldade encontrada na execução do projeto foi a participação nas reuniões do CBH·AT.
Essa dificuldade deve-se ao fato do alto número de reuniões, de grupos de trabalho, e de
câmarastécnicas. A solução encontrada foi concentrar a participação do Vitae Civilis somente
na Câmara Técnica de Planejamento e nas reuniões ordinárias do CBH·AT, além da
contratação de estagiários para colaborar no acompanhamento dos eventos e reuniões.

1
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O projeto CONEXÃO demonstrou fortemente que a sociedade civil tem importante

papel nos comitês de bacia. O trabalho de educação ambiental para a cidadania integrado
com a realização de acompanhamento e interferência em políticas públicas, como foi
realizado nesse projeto, são fundamentais para a integração do uso dos recursos hídricos
com a sua conservação.
Conclui-se, portanto, para que os usuários dos recursos hídricos tenham consciência
que estão usando um recurso natural limitado, é crucial que sejam realizadas atividades

....
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de educação ambiental para a cidadania.

CAPACITAÇÃO TÉCNICA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE LIDERANÇAS DE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (JD. ÂNGELA - GUARAPIRANGA)
FUNDAÇÃO UNESP.
Objetivo
• capacitar lideranças
alunos, de 1'. a

1

s-.

e professores da EMEF do Condomínio Vargem Grande (1.400

séries) Estrada da Colônia, distrito de Parelheiros-SP,para o processo

participativo de gestão da APRM Billings-Alto do Tamanduateí;
• preparar os educadores para a implantação e desenvolvimento de atividades de educação
ambiental na EMEF, visando sua consolidação na grade curricular;
• apoiar as Iniciativas e programas dos órgãos estaduais e municipais empenhados na
recuperação ambiental da área da Cratera, onde se assenta o Condomínio;
• estimular ações favoráveis à inclusão social da população e ao desenvolvimento de
projetos de geração de renda compatíveis com a recuperação e proteção do ecossistema
natural.

i
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Valores financiado e de contrapartida
O valor total do projeto foi de R$43.010,00 (quarenta e três mil e dez reais) dos quais

R$34.270,00 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta reais) foram financiados.
1

Estrutura, Desenvolvimento e Resultados

••••
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A seleção do local decorreu do quadro crítico daquele assentamento irregular,
constituído por mais de 5 mil lotes residenciais implantados em uma área de,
aproximadamente, 280ha (1/3 da área da Cratera), 60% dos quais já ocupados por uma
população de 30mil habitantes. Esta área, conhecida como Cratera de Colônia (ou
Astrobtema de Colônia), constitui um sítio de valores histórico (tombada pelo CONDEPHAAT
e pelo COMPRESP) e geológico (a área é alvo de pesquisas desenvolvidas por técnicos da
USP e Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e , abriga uma vasta planície aluvial,
com cerca de 7 milhões de m2, onde se situa a várzea do Ribeirão Vermelho, tributário da
Billings no braço Taquacetuba. O condomínio Vargem Grande não dispõe de redes de
água, de coleta de esgotos sanitários e de iluminação publica e somente agora está sendo
implantada, regularmente, a rede de energia elétrica.
O projeto foi estruturado em três módulos: o primeiro, de planejamento, caracterizado
pelas atividades de reflexão

sobre a problemática local, análise dos objetivos e

estruturação do programa, desenvolvido em conjunto com o grupo das lideranças do
condomínio; o segundo módulo compreendeuo curso de capacitaçãodirigido aos professores
e lideranças, composto por oito oficinas: CIDADANIA COM CIÊNCIA, MEIO AMBIENTE E

,--

CIDADANIA, EXPRESSÃO E INTERPRETAÇÃO,
SER-ESTAR E TRANSFORMAR,
GRANDE E O PROCESSO
COLONIA/VARGEM

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ESTUDO DO MEIO,

VARGEM GRANDE E A APA CAPIVARl·MONOS,

PARTICIPATIVO:

GRANDE: A LUTA

O COMTrÊ ALTO TIETÊ/CBH·AT,

VARGEM

CRATERA DE

DE UMA COMUNIDADE E SUA RELAÇÃO COM O

MEIO. O último módulo tratou de estruturar alguns projetos admitidos pelo grupo como

viáveis e compatíveis com os conceitos trabalhados no segundo módulo, com os objetivos
do programa em seu âmbito sócio econômico e com as características e propriedades do
,-

cenário natural. Um dos projetos cogitados, cultivo de bromédias, fundamenta-se em
perspectiva conservacionista daquela espécie nativa, ameaçada de extinção e está sendo
objeto de um plano específico da Prof.a. Maria Esmeralda Dematté (Faculdade de Ciências
Agrárias e Veterinárias da UNESP/Jaboticabal). As etapas iniciais do projeto foram
desenvolvidas ao longo de seis meses e as oficinas ocuparam outros três. Quanto aos
resultados, o programa foi objeto de avaliação pelo grupo, aprovado pela maioria, com

.-

algumas ressalvas: deveria ser desdobrado, ter duração maior e compatível com a
complexidade dos temas abordados, e, ainda, ser desenvolvido, preferentemente, no
primeiro semestre.
Alcance dos Resultados em termos do público - alvo
O programa foi dirigido prioritariamente para os educadores da EMEF e esta decisão
fundamentou-se: primeiro pelas características e limitações da proposta, também pela
constatação de ser aquela escola o único vínculo da comunidade com a sociedade
organizada, uma comunidade segregada, desprovida de equipamentos urbanos, de serviços
de infra estrutura, exibindo índices alarmantes de desemprego e trabalho informal (apenas

,-

.-

30% da PEA tem emprego formal); por último, justificou-se pelo pressuposto de aquela
escola vir a ser um reduto que abrigue o exercício continuado de práticas ambientais, um
propósito assumido com muita clareza e disposição pelo seu diretor e professores.
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..Potencial de_ difusão

da. metodologia

e da experiência para demais Comitês de

Bacia
• desenvolvimento do Programa foi precedido de longos contatos com a comunidade a fim
de estabelecer-se uma empatia favorável aos propósitos iniciais e, também, para se
conhecer as suas características culturais. Esta providência, a par de uma pesquisa
socioeconômica autocenso, efetuada por jovens da comunidade, precipitou a adoção da
Arte-Educação como técnica pedagógica adequada à vetorização dos objetivos e metas
definidos ao final do primeiro módulo. Esta metodologia revelou-se apropriada ao perfil
cultural do meio e, principalmente, em função do público-alvo final, os 1.400 alunos da
EMEF, adotando as atividades de teatro, dança, expressão corporal e música na veiculação
dos temas da cidadania e meio ambiente, explorando quatro atributos na criança: a
percepção, a criatividade, a expressão e a sociabilidade. Tratou, também, de enfatizar
os valores da cidadania pré-requisitos à inserção social e melhoria do nível de vida da
comunidade: dignidade e acesso à renda, cooperação e solidariedade e respeito ao meio
ambiente, natural e construído.

--1

1

1

••••

Principais dificuldades na realização
Tempo e recursos relativamente exíguos. Será indispensável a continuidade do
programa, principalmente em função da necessidade de preparar a comunidade para as
atividades previstas no Plano Emergencial, ao qual a comunidade está inserida.
Arquiteto Helvio Guatelli/Coordenador Técnico do Programa.
"AGENDA 21 DAS ÁGUAS"
SOS MATA ATLÂNTICA"
Objetivo

(

1

Elaborar de forma participativa a Agenda 21 das Águas, através do envolvimento
entre as comunidades locais e poder público das sub-bacias do Pinheiros-Plrapora
envolvendo 8 municípios, estimulando e identificando ações voltadas à gestão ambiental
compartilhada, adequando as necessidades da população e a preservação dos recursos
hídricos. Pretende-se também contribuir para o fortalecimento do Comitê do Alto-Tietê e
Sub-Comitê do Pinheiros·Pirapora.
Objetivos

1

Específicos:

- Capacitar professores, lideranças locais, grupos de escoteiros, entidades ambientalistas,
membros do Sub-Comitê, técnicos da área de saúde, meio ambiente, educação, habitação
e outras áreas de interface com os recursos hídricos;
- Estimular a criação de uma nova mentalidade entre os diversos atores envolvidos,
instrumentalizando-os para a prática da educação ambiental e da gestão ambientai
compartilhada;
- Produzir material didático sobre a temática da água, Agenda 21 e Comitês de Bacia;
- Difundir Informações sobre a qualidade ambiental da bacia e sobre o andamento dos
programas de recuperação na Bacia do Alto-Tietê;
- Envolver os veículos de comunicação local;
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- Promover atividades educativas com objetivo de incentivar a participação de outros
segmentos da comunidade (palestras, concursos, seminários, debates etc.);

,-

Valor do Financiamento e de Contrapartida
Valor Financiado: R$ 60.000.00 (sessenta mil reais)
R$ 15.000.00 (quinze mil reais)
Contrapartida:

,Alcance dos resultados em termos do público-alvo:

,,-

,-

- Promover a formação e qualificação de agentes multiplicadores e tomadores de decisões
locais para a proteção dos recursos hídricos através da gestão compartilhada;
- Fortalecer a atuação do Sub-Comitê e do Comitê do Alto-Tietê na região;
- Estimular novos comportamentos que possam ser adotados individual e coletivamente
para auxiliar a conservar a qualidade da água;
- Incentivar escolas, ONGse outras lideranças locais a utilizar metodologias que envolvam
jovens e adultos para a proteção dos recursos hídricos, dos ecossistemas aquáticos e
da qualidade de vida da população.
Potencial-de difusão da metodologia e da experiência para demais comitês de
bacia:

,-1

,-rr:

A difusão do projeto aplica-se perfeitamente em outras Bacias Hidrográficas e Comitês
de Bacia por se tratar de uma metodologia participativa voltada para à gestão ambiental
compartilhada entre o poder público e sociedade civil adequando as necessidades da
população e a preservação dos recursos hídricos, além de fortalecer os Comitês de Bacia
como instrumento democrático dos recursos hídricos e de planejamento regional.
Principais dificuldades na realização:

,O projeto está prestes a ser iniciado.

.-

"PROTEÇÃO DE ÁREAS DE VÁRZEA DA GUARAPIRANGA"
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM CIÊNCIA AMBIENTAL - ACIMA,

,Objetivo
Iniciar um processo de conscientização de técnicos municipais e sociedade civil
para a importância da preservação das áreas de várzea na Bacia do Guarapiranga, onde
foi comprovado que estes ecossistemas atuam como verdadeiras lagoas de retenção,
impedindo que 30% da poluição afluente à represa chegue ao reservatório.
Valor Financiado e Contrapartida
,-

,-

Valor Financiado :
Contrapartida:
Total do Projeto:

R$
R$
R$

36000,00
9000,00
45000,00
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Alcance dos Resultados

em Termos de Público Alvo

Participantespor categoria

Cateaoria
Professores
Escolas
ONGs
Técnicos Mun.
Soe. Civil
Jornalistas

Cursos

Mini Cursos

Palestras

Total

25
10

102
59

5
4

137
73

8

5

31

39
2

1

9

44
48

15

36

4

4

...•

j
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numero total de participantes: 273

-

;

Atividades em S municípios e 9 núcleos de educaçãoAmbiental da Bacia

-...•
1

Potencial
bacia

de difusão

da metodologia

e experiência

para os demais comitês

de

Metodologia para realização do projeto: a) pesquisa e produção de material
didático b) 3 cursos de 24 horas de duração para técnicos municipais e sociedade civil,
que incluem um trabalho de campo, de estudo do meio. c) 5 Cursos de 4,5 horas de
duração para professores da rede pública de ensino. d) 3 palestras para lideranças
comunitárias com 2 horas de duração. e) Concursode Fotografias.f) Workshop.
Foramproduzidos: um vídeo educativo de 7 minutos, 2 jogos de apostilas, um técnico
e outro para professores, que inclui caderno de atividades para os alunos . Quanto à
divulgação,foram contatados os Núcleosde EducaçãoAmbiental da região e enviada mala
direta para as diretorias de ensino e todas as escolasda bacia.
Este trabalho pode ser realizado em outros comitês de bacia.
Principais

dificuldades

na realização

1

•••'
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a) Pesquisae produção do material didático, uma vez que o tema, preservação de
várzeas, é novo no Brasil. b) Divulgaçãodas atividades para ampliar o público atendido c)
garantir a continuidade do trabalho na região.
"EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO MANANCIAL DA GUARAPIRANGA"
CENPEC
Objetivo:

ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Jardim Horizonte Azul, Jardim Vera Cruz, Chácara
Bandeirantes,bairros que margeiam a RepresaGuarapirangae pertencem ao Distrito do
Jardim Ângela, zona sul de São Paulo.
POPULAÇÃO ATINGIDA:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

06 jovens estagiários/bolsistas pelo CENPEC/CIEE
- recurso Fehidro.
03 agentes ambientais bolsistas - recurso Fehidro.
Aproximadamente250 famílias no Núcleoda AssociaçãoArco/ChácaraBandeirantes.
Aproximadamentesoo famíliasno Núcleoda AssociaçãoMonteAzul/ Jd. HorizonteAzul.
Aproximadamente 2000 alunos da EscolaAmélia Kerr/Jd. Vera Cruz.
Professores,funcionários e dirigentes dos três núcleos,totalizando aproximadamente
60 pessoas.
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Voltamos a reafirmar
sempre foi o de "estimular

que em todas as etapas 'tio projeto,
o envolvimento

nosso principal objetivo

de jovens, lideranças, educadores e da própria

comunidade em ações educativas que articulem o desenvolvimento
de preservação e interação com o meio ambiente,

local numa perspectiva

visando contribuir

para a melhoria da

qualidade de vida dos moradores".
Nessa etapa do Projeto as organizações locais -Associação Arco/Chácara Bandeirantes,
Associação Monte Azul/ Jd. Horizonte Azul e Escola Amélia Kerr/Jd. Vera Cruz - encontramse bastante articuladas entre si, e com a própria comunidade em que estão inseridas.
Os três núcleos também estabelecem uma relação mais estreita com a comunidade
em seu entorno,
reconhecimento

de maneira

que essas organizações

passaram

local, tanto no trabalho que já desenvolviam

a ter um maior

nessas comunidades,

como

em relação à educação ambiental e a coleta seletiva dos materiais recicláveis.
O impacto
desenvolvimento

produzido

nos jovens,

do projeto

nos educadores

de educação ambiental,

e na comunidade,

tem sido extremamente

a partir do
positivo,

apontando

para discussões, reflexões e ações que vão muito além do tema educação

ambiental.

Ele tem gerado discussões mais amplas que dizem respeito à ética, política,

economia, assistência social, educação, saúde dentre outros. O projeto naturalmente se
expandiu para a escola Municipal da região e o grupo de jovens passará a multiplicar a
experiência nas escolas Estaduais de bairros e distritos vizinhos.
O CENPEC enquanto organização que elaborou o projeto e acompanha o
desenvolvimento das ações das instituições locais, vem sistematicamente promovendo
discussões e reflexões que apontam para a constituição de um projeto local, elaborado e
escrito pelas três organizações que hoje são acompanhadas pelo Cenpec.
Valor Financiado contrapartida
Valor Financiado
Valor da contra partida
Valor Total

R$
R$
R$

Alcance dos resultados em termos do público - alvo
A prática efetiva do grupo nos três núcleos de trabalho esteve focada no recebimento
dos materiais recicláveis e organização da coleta seletiva; orientação aos alunos/educandos
no uso adequado das lixeiras, visitas às famílias moradoras do entorno, elaboração de
boletins informativos, oficinas e encontros de mobilização e divulgação do projeto.
Ressaltamosque todas as atividades desenvolvidas no local estão sendo assessoradas
pela equipe do CENPEC através de encontros sistemáticos com o grupo na comunidade.
• Reuniõesavaliativas envolvendo dinâmica de reflexão, avaliações individuais e coletivas
no grupo. Semanalmente com o grupo de jovens; quinzenalmente com os seis jovens
multiplicadores e os três agentes ambientais (coordenadores); mensalmente com o
Fórum ampliado que é composto pelos jovens, pelos coordenadores e por pessoas e
grupos da comunidade.
• Visitas domiciliares objetivando educar a população quanto à manipulação e destino do
lixo doméstico, bem como mobilizar a adesão ao projeto através da separação dos
materiais recicláveise envio aos núcleosde coleta seletiva. Essa atividade é desenvolvida
pelos jovens que utilizam os boletins Informativos e sacolas plásticas retornáveis para
armazenagem e envio do material.
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• Reuniõescom outras organizaçõesrepresentativas da comunidade, com o objetivo de
propagar a idéia da educação ambiental e de promover a aproximação dessas
organizaçõespara que elas contribuam para o desenvolvimento do projeto.
• Visita ao Parque Estadual Serra do Mar {Núcleo Picinguaba), 3/2/2000. O convite foi
realizado pelo Núcleo Regionalde EducaçãoAmbiental do Litoral Norte de São Pauloe
foram realizados diversos debates sobre temas específicosa educação ambiental ao
longo de um final de semana cheio de atividades e trilhas ecológicas.Apresentamos
nossaexposição de fotos, elaborada pelosjovens, a fita de vídeo e a nossa publicação
"Jovens: Cidadaniae Meio Ambiental". O exercício de ouvir e contar experiênciasfoi a
gratificante para todo o grupo.
• Participação no Seminário "Educação e Cidadania" realizado pelo Cenpec em 29/2/
2000. Nossaparticipação nesseseminário foi marcada pela exposiçãodo multiplicador
ambiental e jovem da AssociaçãoMonte Azul/ Jd. Horizonte Azul, Fábio, que realizou
uma palestra contando das suas experiênciascomo multiplicador no projeto "Educação
Ambiental na região manancial do Jardim horizonte Azul". Anexamosa carta do Fábio
e folder do Seminário "Educaçãoe Cidadania".
• Reuniõescom as comunidades e distribuição de novas sacolas para a separação dos
materiais recicláveis. Março de 2000
• Apresentaçãodo Teatro de Fantoche,com conteúdos da educaçãoambiental - Escola
EstadualAmélia Kerr - para crianças de 7 a 12 anos. Março de 2000
• O grupo assistiu algumas fitas de vídeo da Tv Cultura (repórter ECO)
• O grupo adquiriu o conhecimento na produção de detergente ecológico.
•

Visita a organização não governamental "Pedra sobre Pedra" que desenvolve amplo
trabalho de coleta seletiva no Vale do Itatinga divisa com o município de Diadema, com
uma maior autonomia e mais recursos materiais para coleta, acondicionamento e
comercialização dos materiais recicláveis. Troca de experiências e aprendizado.
15/4/200

• Participaçãode dois jovens no Seminário "Observatório de Direitos Humanosem Rede
e Radaresde DesenvolvimentoHumano - Uma agenda para jovens" com presençade
Mary Robinson, Alta comissária de direitos humanos da ONU - 17/5/2000 Cidade

1

--

•••
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Universitária, São Paulo.
• Exposiçãodo trabalho desenvolvido, na EscolaEstadualAntônio Bernardes, no Jardim
São Joaquim. Os jovens e agentes ambientais contaram aos professores desta escola
pública, suas experiências, dificuldades e êxitos, no período em que participaram do
Projeto de EducaçãoAmbiental {23/5/2000). Até o final do mês será agendadoa mesma
exposiçãono Instituto Santa Amália, escola particular no bairro da Saúde.
• Oficina de Vídeo que se realizará no dia dez de junho. (O curso será ministrado por um
profissional de vídeo e a comera foi comprada com os recursos da Fehidro e já se
encontra em poder da EscolaEstadualAmélia Kerr).
Resultados obtidos
• acúmulo significativo de conhecimentos gerais e específicos, através de processo de
aprendizagem baseado na reflexão-ação-reflexão.
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• contato com diferentes organizações que trabalham com a coleta seletiva permitiu uma
melhor organização dos materiais, nos núcleos de coleta e no galpão de armazenamento.
• reconhecimento e o aumento da participação da comunidade
• aumento da quantidade de material coletado, resultado das visitas domiciliares feitas
pelos jovens, que distribuem o boletim informativo, as sacolas e orientam quanto ao

..-'

projeto.
• fortalecimento do vínculo entre os membros do grupo na medida que desenvolviam
ações conjuntas nos cursos, reuniões e passeios. Esses encontros permitiram que
trabalhássemos também, algumas questões mais subjetivas vinculadas à democracia,
cidadania, liderança, solidariedade, companheirismo, compromisso, entre outras.
• envolvimento dos jovens com outras questões pertinentes à vida comunitária, como,
por exemplo, a questão da violência que determinou nossa participação no Projeto
"Sou da Paz", que conta com recursos das Nações Unidas. (participação dos jovens).
• envolvimento dos jovens com as discussões para a utilização do espaço da Escola nos
finais de semana, o que produziu intenso debate sobre constituição de um grêmio
estudantil e sobre a responsabilidadedos alunos na manutenção do equipamento escolar.
Potencial

de difusão da metodologia

e

da experiência

para demais Comitês de

Bacia

.-

O CENPEC, ao logo do período que acompanha e supervisiona o Projeto "Educação
Ambiental na região manancial do Jardim Horizonte Azul", atua como articulador institucional
e catalisador no processo de desenvolvimento da comunidade. O amadurecimento das
organizações locais, no que diz respeito à educação ambiental e a diversas questões, é
absolutamente visível e indica o êxito de nossa metodologia de trabalho.
O envolvimento da comunidade, a parceria com organizações locais e o envolvimento
dos jovens, no processo de desenvolvimento do Projeto "Educação Ambiental na região
manancial do Jardim Horizonte Azul" nos parece ser o melhor método de intervenção local
para o desenvolvimento de um trabalho de educação ambiental. Prova disso, são os vários
convites de organizaçõesgovernamentais e ONGspara que exposição de nossa metodologia
de trabalho.
As características do distrito onde se desenvolve o Projeto "Educação Ambiental na
região manancial do Jardim Horizonte Azul", ainda apresentam indicadores de baixa
qualidade de vida e de extrema precariedade de serviços públicos essenciais, o que justifica
enormemente a continuidade do projeto, principalmente no que diz respeito a
disponibilização de recursos financeiros para sua extensão.
O grau de conhecimento acumulado das três organizações nos permite crer que é
absolutamente possível, que elas passem a desenvolver o projeto sem o acompanhamento
e a supervisão do CENPEC.
A visibilidade do Projeto e dos seus resultados apresenta uma característica singular,
ou seja, ao mesmo tempo que parece ser pouco, pela própria degradação a que o lugar
esta submetido, é de fundamental importância sua continuidade, pelos resultados concretos
obtidos e pela mudança comportamental das pessoas envolvidas direta e indiretamente
com o projeto.
Em termos gerais o processocontribuiu para o amadurecimento e avanço da proposta,
com os membros do grupo mais seguros no desenvolvimento das ações e mais críticos
quanto ao papel de cada um na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
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Acreditamos

que o projeto contribuiu

para a formação humana e profissional das pessoas

diretamente

envolvidas, e para uma sensível melhoria da qualidade de vida da comunidade

•••

local.

"AGENDA 21 DO PEDAÇO. DESAFIO DAS ÁGUAS"
INSTITUTO ECOAR PELA CIDADANIA
O Projeto "Desafio das Águas" foi realizado pelo Instituto Ecoar para a Cidadania, sob
responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente - Coordenadoria de Planejamento
Ambiental - CPLA, no período de dezembro de 1998 a abril de 1999, com recursos do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDROe envolveu a capacitação de membros da
sociedade civil organizada em quatro das sub - bacias do Alto Tietê: Pinheiros - Plrapora,

-
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Alto Tietê - Cabeceiras, Juqueri - Cantareira e Billings- Tamanduateí.
Objetivos:
• Capacitação de lideranças locais e estímulo à participação e desenvolvimento de
atividades e ações de intervenção que promovam a melhoria da qualidade ambiental e
de vida na região.
• Contribuir para despertar e/ou fortalecer os sentimentos de pertencimento e compromisso
em relação aos mananciais e todo o ambiente (natural e construído) da sub - bacia.
• Proporcionar a construção de conhecimentos que facilitem a visão ampla e crítica das
condições sócio - ambientais locais e de suas conexões com outros espaços, tempos e
temáticas, dando ênfase às questões da água e dos mecanismos de participação no
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
• Contribuir para o levantamento e sistematização das demandas e propostas de parte
da população das sub - bacias, gerando subsídios para definição de políticas públicas.
Valor financiado e contrapartida
Valor financiado:: R$ 38.980,00 (por Sub - Bacia do Alto Tietê.)

....
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Alcance dos resultados em termos de público - alvo
A idéia foi desafiar esse público a refletir, mapear, construir conhecimentos acerca da
situação sócio - ambiental local e propor uma agenda participativa de atividades e ações
que visam a melhoria da qualidade ambiental, das águas e de vida na região. A construção
dessa agenda serviu como forma de levantamento das demandas dessa população e de
estímulo à participação cidadã, disponibilizando repertórios sobre à questão ambiental e

•••

dos mecanismos abertos à sua participação na gestão das águas de sua sub - bacia.
Foram realizados/produzidos em cada uma das 4 sub - bacias:
•

banco de dados de entidades locais

•

formação de 4 Grupos de Cidadania (com participantes dos vários municípios e

-

segmentos)

25

1

•••••

,--!

,.-

-''

r-

•
•

16 oficinas temáticas
um evento de integração e apresentação dos trabalhos realizados
produção de material didático: uma cartilha e um jogo (RPG) enfocando problemas
sócio- ambientais presentes na gestão de recursos hídricos.
relatórios mensais de acompanhamento
Como resultados do projeto podemos citar o envolvimento direto de cerca de 300
membros da sociedade civil, a integração e capacitação de lideranças e grupos, um maior
conhecimento do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a divulgação das
atividades realizadas pelos Sub • Comitês, a produção de relatórios analíticos que apontam
demandas das comunidades e a construção de novas metodologias e materiais didáticos.

•

•

Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia

'

A experiência da primeira fase e a proposta de continuidade do "Desafio das Águas",
a ser iniciada no mês de junho de 2000, escolhida entre os projetos apresentados ao
Comitê de Bacia do Alto Tietê, se estruturam num Programa de Capacitação que já pode
ser multiplicado em qualquer uma das bacias hidrográficas do Estado ou do país.
Principais problemas encontrados:

r

A dificuldade de comunicação entre os diversos agentes que atuam na sub - bacia, a
falta de sistematização e troca de Informações, a dificuldade no acompanhamento do
projeto por parte do Sub - Comitê em função da disponibilidade de tempo e da quantidade
de projetos para cada região, a burocracia na liberação de recursos.
"EDUCAÇÃOAMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO
ALTO TIETÊ" - CEMASI - UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES (UMC) E
UNIVERSIDADE BRÁS CUBAS (UBC)

ri

Objetivo:
Desenvolvere implementar estratégias conservacionistasque contribuam na valorização
da biodiversidade como elemento essencial à proteção e manutenção da mata ciliar e
dos recursos hídricos da região.
Valor financiado ( contrapartida):
R$ 22.392,00 (R$ 5.598,00)
Alcance dos Resultados em Termos de Público-Alvo:
Este projeto abrange públicos- alvo dos 3 municípios que compõe a Sub-Bacia do
Alto Tietê - Cabeceiras,Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim e Salesópolís,mais específicamente:
Proprietários de terras ao longo do rio Tietê;
Professores e alunos de escolas nas áreas de influência do rio Tietê;
Comunidade em geral

r-
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Potencial de Difusão da Metodologia e da Experiência para Demais Comitês da
Bacia:

..J
;;J

Alguns dos métodos desenvolvidos neste projeto podem ser adaptados para outras
regiões e realidades, como por exemplo:
- Diagnóstico utilizado para caracterizar as propriedades no entorno do rio Tietê;
- Capacitação elaborada para os professores da rede de ensino;
- Jogos e atividades criados para serem utilizados nas escolas envolvidas pelo projeto
Principais Dificuldades na Realização:

-l

...J
...J
.J

As principais dificuldades encontradas até o presente foram a greve de professores
do ensino público, e algumas barreiras criadas por parte de alguns proprietários durante a
realização do diagnóstico

-l

"CHÃO VERDE, TERRA FIRME• PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL"
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA/PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA.
(Não apresentou texto, só painel).

...i
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II - PRO.JETOS RELATIVOS

A LEVANTAMENTOS

"BANCO DE DADOS ESPACIAIS
INSTITUTO

DE GEOCIÊNCIAS-

E PLANOS

DA BACIA DO ALTO TIETÊ"

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE

DE SÃO PAULO

USP
Objetivo:
Montar um banco de dados espacial informatizado,

abrangendo

mapas temáticos de

interesse para o Relatório Anual de Situação da Bacia do Alto Tietê.
Preparar os mapas temáticos

para utilização como ilustrações do Relatório Anual de

Situação da Bacia do Alto Tietê.
Montar uma página da Internet com os mapas temáticos

constantes

do Relatório

Anual de Situação da Bacia do Alto Tietê.
Valor financiado

e contrapartida

Custo total: R$ 117.470.60,

dos quais R$ 91.952.80 financiados pelo FEHIDRO e R$

25.517 .80 de contrapartida.
Execução: O projeto foi executado no Laboratório de Informática

Geológica (LIG) do

Departamento
de Geologia Sedimentar e Ambiental do Instituto de Geociências da
Universidade de São Paulo, sob a coordenação do Prof. Dr. Arfei Benedito Macedo, sendo
administrado
pela Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP). O
Geoprocessamento final e a edição gráfica foram feitos por Alexandre Carnier Nunes da
Silva e o processamento

de imagens de sensoriamento

mapas Hidrogeológico e de Vulnerabilidade

remoto: Sérgio Vicente Liotte, os

pelo Prof. Dr. Ricardo Hirata e o mapa geológico

digitalizado a partir de mapa do Prof. Dr. Cláudio Riccomini, com participação de estagiários
de graduação e pós-graduação

do Instituto de Geociências.

Foram editados os seguintes mapas:
1 -

Imagem de satélite LANDSAT processada no LIG, de toda a Bacia do Alto Tietê,

com

composição das bandas 321 (visível)
2 -

Idem,

3 -

Idem, com composição das bandas 457 (falsa-cor).

com composição das bandas 345 (falsa-cor).

4 -

Idem, ressaltando hidrografia e Índice Normalizado de Diferença de Vegetação (NDVI).

5 -

Mapa de Hipsometria:

6-

Bloco-diagrama

7 -

Mapa geológico

relevo e sua relação com a hidrografia

tridimensionai,

- elaborado no LIG.

mostrando relevo e relação com a hidrografia

da área da Bacia do Alto Tietê:

elaborado

- idem.

a partir no projeto

"Diagnóstico Hidrogeológico da Região Metropolitana de São Paulo" SABESP/CEPAS
(1994), o qual foi feito por compilação, sob a responsabilidade de Prof. Dr. Cláudio
8 -

Riccomini.
Bloco-diagrama tridimensional,

9 -

no LIG, a partir dos anteriores.
Mapa de unidades hidrogeológicas,

relacionando geologia, hidrografia e relevo - elaborado
ressaltando a potencialidade aqüífera das unidades

geológicas, elaborado sob a coordenação do Prof. Dr. Ricardo César Hirata.
10 - Mapa de vulnerabilidade

dos aqüíferos

à

contaminação

11 - Mapa do sistema de tratamento e abastecimento
12 - Mapa de classificação dos corpos d'água
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- idem

de água - fornecido pela SABESP.

- fornecido pela SABESP.

13 - Mapa de qualidade de água, elaborado a partir de dados da SMNCETESB, índice IQA,
1998.
14 - Mapa de qualidade de água, elaborado a partir de dados da SMA/CETESB, índice de
proteção da vida aquática (IVA), 1998.
15 - Mapa de Unidades de Conservação
SMA,
16 - Mapa de suscetibilidade

Ambiental

e áreas protegidas

- fornecido

pela

à erosão - fornecido pelo IPT.

17 • Mapa de áreas com riscos de enchentes e escorregamentos- DAEE/IPT (97/98).
18 - Mapa de uso e ocupação do solo - Elaborado a partir de processamento de imagem
LANDSAT(8/97), por classificação supervisionada MAXVER.
Alcance dos resultados:
O projeto forneceu as ilustrações e bancos de dados utilizados para o Relatório Zero
e o Relatório de Situação da Bacia, não tendo previsão de verba para distribuição
independente. Mesmo assim está sendo distribuído em cópias de papel em tamanho A3 e
Al e em formato digital, e pela Internet, no endereço http://geolig.igc.usp.br.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia:
O projeto utilizou técnicas de processamento de imagens de Sensoriamento Remoto
e de Geoprocessamento, que são ensinadas em disciplinas ministradas no próprio
Laboratório, no Instituto de Geociências. O grupo executante tem experiência em ministrar
treinamento nessas técnicas.
Principais dificuldades na realização
Foram encontradas dificuldades na liberação de dados, tanto para a realização do
projeto quanto para a divulgação dos resultados, embora todos fossem dados públicos. Os
recursos foram insuficientes para a execução, e tiveram considerável atraso em sua
liberação.
"ESTUDO DA POTENCIALIDADE DE TURISMO E LAZER NA ÁREA DO MUNICÍPIO"
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - DESSUS E ENTIDADE EXECUTORA IEB
INSTITUTO DE ECOTURISMO DO BRASIL SUB COMITÊ .JUQUERI CANTAREIRA
Objetivo:
A) Elaboração de estudos e projetos para o Desenvolvimento do Potencial de Turismo e
Lazer na área do Município de Malriporã, visando a dinamização da atividade turística no
Município como um todo, de maneira a garantir a sustentabilidade ao meio ambiente
natural, a elevação do nível de renda de sua população e a oferta de novos empregos.
O potencial de turismo e Lazer de Malriporã pode ser sumariamente caracterizado a partir
dos seguintes elementos:
- existência de paisagens naturais preservadas
- 85% do município situada dentro da Área de Proteção aos Mananciais
- localização privilegiada na R.M.S.P. - acessibilidade e distância
• existência de atividades de turismo e lazer ligadas à natureza
- necessidade promoção de desenvolvimento sustentável
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O Plano tem por objetivo transformar Mairiporã em município - referência em:
Qualidade Ambiental
Geração de empregos e ampliação de renda para população
Ecoturismo
Centro de Eventos
Lazer e Aventura
O plano foi desenvolvido em 4 etapas, conforme se segue.
• Identificação
Nesta etapa foram listados os atrativos naturais, históricos e culturais existentes no
município, bem como os principais eventos de seu calendário turístico. Para elaboração
desta listagem foram realizadas consultas à Prefeitura e à guias locais de agências de
turismo e aventura.

'

~

• Levantamentos
Nesta etapa foi realízado um levantamento de dados secundários a respeito dos aspectos
ambientais e sócio econômicos do município, com particular destaque para as atividades
econômicas ligadas ao turismo e lazer.
Paralelamente, uma equipe de técnicos ligados à área de Meio Ambiente, Turismo e
Urbanismo,juntamente com os guias locais, realizou vistorias técnicas em todos os atrativos
naturais elencados na etapa anterior.
Foram realizadas também pesquisas de demanda nos 4 atrativos naturais mais
concorridos, além de levantamento quantitativo junto a todos os prestadores de serviços
ligados ao turismo e lazer no município (meios de hospedagem, de alimentação, pesqueiros,
comércio de produtos típicos, chácaras e sítios de lazer, dentre outros).
• Diagnóstico
A partir dos levantamentos efetuados, foi realizado um diagnóstico da atividade de
turismo e lazer no município, analisando os aspectos quantitativos, tendências de
crescimento, conflitos com o melo ambiente natural, e potencial de desenvolvimento.
Esta etapa foi sintetizada em relatórios técnicos e mapas temáticos.

,--

• Proposições
A partir das conclusões do Diagnóstico foi elaborada uma proposta de Zoneamento
Turístico Ambiental para o Municípioconsiderando as atividades de exploração, conservação
e preservação dos recursos naturais e construidos, compatibilizadas com o planejamento
municipal. Foram considerados os padrões existentes de uso e ocupação do solo e dos
recursos hídricos.
Foi proposto também um plano de ações e uma série de projetos complementares
como a implantação de um Centro de Interpretação Ambiental e um Programa de Promoção
e Divulgação do Turismo.
A proposta final foi amplamente discutida com os dirigentes municipais e posteriormente
consolidada em um evento público onde se fez a apresentação do plano e estudos em
grupo para análise das propostas e encaminhamento de sugestões.
Todos os conteúdos do plano foram reunidos em um Relatório Final e em um Folheto de
Divulgação (trilingue) voltado a possíveis investidores.

,--
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B) ZONEAMENTOTURÍSTICO AMBIENTAL
Em linhas gerais, a proposta de zoneamento pode ser assim caracterizada:
ZONA 1 - EIXO HÍDRICO

É o eixo formado pelo vale do Rio Juqueri, que atravessa o município no sentido
NE/50. Em toda extensão do vale nota-se grande potencial ambiental representado pela
qualidade das águas, garantidas pela Lei de Proteção aos Mananciais, com controle e
fiscalização da SABESP, assim como pela presença de vegetação e de fauna significativas.
Para a área foi proposta a criação de uma Unidade de Conservação, como um Parque
Municipal, com Plano de Manejo onde os usos e restrições sejam claramente definidos
obedecendo as especificações de cada um dos seus setores. Não deverão ser implantadas
edificações particulares a fim de que o ambiente seja mantido o mais próximo possível do
natural
ZONA 2 - ÁREAS COM ELEVAÇÕES E PAISAGENSSIGNIFICATIVAS

A topografia da região é caracterizada pela presença de elevações consideráveis, o
que a torna adequada à prática de atividades turístico - esportivas bastante amplas. Essas
elevações são, em grande parte, cobertas por vegetação bem conservada, muitas vezes
nativa, e local de afloramento de inúmeras nascentes responsáveis pela formação da rede
hídrica. Assim, são objeto de severas restrições de uso.
Para as áreas foi proposta a implantação de projetos específicoscontendo basicamente,
um posto de informações com painéis explicativos sobre os atrativos, sinalização, área
para estacionamento, alimentação, descanso e abrigo de chuva e sol, loja de artesanato
local e instalações sanitárias.

-
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ZONA 3 - ÁREASADEQUADASAO TURISMO RURAL

Espalhadas pelo município existem diversas pequenas propriedades rurais como
granjas, sítios, pesqueiros. Entre elas, muitas apresentam potencial para o desenvolvimento
do turismo rural. A porção norte de Mairiporã, por estar fora da área de proteção aos
mananciais, é a mais apropriada a esse tipo de atividade, o que não impede, no entanto,
que em outros pontos do município se instalem empreendimentos semelhantes,
Propõe-se a criação de um Programa de Turismo Rural tomando-se como referência
as recomendações da Câmara Setorial de Lazer e Turismo no Meio Rural, da Secretaria
Estadual da Agricultura e Abastecimento. Sugere-se também a organização de um Encontro
sobre o tema entre os proprietários de pequenas propriedades e outros interessados, com
a supervisão de um grupo de consultores turísticos.
ZONA 4 - ROTEIROSDE HOSPEDAGEME ALIMENTAÇÃO

Ao longo das principais estradas que cortam o município, foram identificados vários
estabelecimentos comerciais, principalmente voltados à área da alimentação, que atraem
grande número de visitantes, em especial nos fins de semana e feriados. Além desses,
pequenos hotéis e pousadas caracterizam esseseixos como lugar adequado ao recebimento
de turistas e incremento de negócios secundários provenientes do atendimento e do
desenvolvimento turístico na região.
Propõe-se a identificação e a organização da oferta em roteiros gastronômicos e de
hospedagem, através de ações de promoção e marketing. Para a definição de uma possível
linha gastronômica regional, propõe-se a realização de um Encontro em Mairlporã com os
proprietários de estabelecimentos da área de alimentação.

31

--

-

---

ZONA 5 - ZONA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS

Durante a fase de levantamentos, foram detectados na área pontos de grande potencial
turístico como quedas d'água, encostas e porções de vegetação com características de
grande riqueza biológica e paisagística que podem vir a sediar empreendimentos e
programas ecoturísticos. Nesta grande área só poderão ser desenvolvidas atividades que
não Interfiram com a preservação das nascentes e de outros recursos hídricos. Já existem
propostas para vários tipos de projetos no local visando o aproveitamento turístico, entre
os quais a pesca esportiva, a instalação de pousadas, locais para eventos sociais, etc.
Recomenda-se a realização de um levantamento detalhado sobre a existência de
empreendimentos já implantados, sua respectiva avaliação quanto à obediência das
exigências legais e sua possível readequação no caso de estarem causando impactos
negativos. o desenvolvimento de associações comunitárias, entidades conservacionistas
e demais segmentos organizados da população é indispensável para assegurar a utilização
racional e sustentável da área.

,-

Valor Financiado e Contrapartida
Valor do total financiado :
1998 / 1999

R$ 59.200,00

Alcance dos Resultados
No âmbito técnico, o Plano foi bem recebido pela comunidade local. Teve divulgação
e destaque na imprensa do município e recebeu manifestações positivas de entidades
representativas, como a ADTURAssociação de Desenvolvimento Turístico de Mairiporã,
Agenda 21 local, SEBRAEe SABESP.
Após a conclusão do plano, o IEB realizou uma série de palestras de divulgação.
Nestes eventos, a preservação do patrimônio hídrico natural recebeu bastante destaque.
Embora a questão das águas tenha sido uma preocupação constante do Plano,
entendemos como fundamental recolocá-la como o foco principal do desenvolvimento
sustentável do município, seja como preservação, seja como educação ambiental, seja
como marketing, seja como exploração econômica responsável.
Por outro lado, é importante destacar que, com o plano, Mairiporã passou a contar
com uma base numérica confiável a respeito das atividades de turismo e lazer, o que até
então não existia.
A proposta de Zoneamento Ambiental trouxe também um importante contribuição
aos projetos existentes, ao abordar o problema do município de uma forma global e
abrangente.
Outro fato positivo, é que o trabalho, serviu pretexto para encontros inusitados,
como a primeira reunião de proprietários de hotéis e pousadas da história do município,
ocorrida na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável.
No âmbito político, no entanto, o projeto não teve o mesmo acolhimento. Não nos
referimos aqui tão somente à ausência de ações políticas no sentido de dar continuidade
ao Plano de Ações, mas especialmente à população, empresários, prestadores de serviço,
e outros potenciais Interessados que, embora convidados, pouco tem participado de sua
construção.
Entendemoso turismo e o lazer como alternativas econômicas para o desenvolvimento
de Malriporã, compatíveis com a preservação de seu patrimônio natural. O pouco
envolvimento da população com o assunto, e com a questão ambiental do município, de
um modo geral, é motivo de preocupação.
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"RELATÓRIO ZERO E PLANO DE BACIA DO ALTO

rierê»

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Objetivo
O Relatório de Situação dos Recursos Hídricos, também denominado de "Relatório
Zero", teve por objetivo realizar um diagnóstico da Bacia do Alto Tietê, consolidando todas
as informações disponíveis nos diversos estudos já realizados. Os Relatórios de Situação
deverão ser elaborados anualmente como instrumentos de avaliação do andamento dos
Planos de Sacia. A denominação "Relatório Zero" foi definida pelo CORHI - Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, como sendo o primeiro relatório que
deve ser elaborado pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, no qual devem constar as
informações que caracterizam a bacia no ano de 1998. As informações consolidadas pelo
Relatório Zero da Bacia do Alto Tietê foram organizadas de modo a possibilitar rápidas
atualizações no futuro, adequando-se, portanto, à elaboração do Plano de Bacia.

--

--

-!
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O Plano da Bacia do Alto Tietê, atualmente em desenvolvimento, conterá os objetivos
a serem alcançados nos horizontes de curto prazo 2000-2003 e visará também o
estabelecimento de objetivos de médio e longo prazo a serem alcançados entre 2004 e
2010. Para alcançar essesobjetivos serão definidas metas de uso, recuperação, preservação

I

e conservação dos recursos hídricos e os respectivos programas necessários para atingilas, contemplando prioritariamente os problemas mais críticos apontados no Relatório
Zero.

-

-

1

Valor do financiamento

Os trabalhos da elaboração do Relatório Zero e do Plano da Bacia foram orçados em
R$ 1.125.939,00, englobando recursos humanos, equipamentos e instalações, despesas
gerais e encargos diversos, conforme resumo a seguir apresentado, que discrimina as
participações do financiador (FEHIDRO) e do tomador (FUSP).
Quadro de fontes do Plano da Bacia do Alto Tietê

ETAPAS
Elaboracão do Relatório Zero
Elaboracão do Plano da Bacia
TOTAL (R$)

FUSP

FEHIDRO

TOTAL IR$)

75.130
150.058
225.188

300.520
600.232
900.752

375.650
750.290
1.125.940

-

Alcance dos resultados em termos de público - alvo
Os resultados do Relatório Zero tiveram alcance que pode ser considerado expressivo,
tendo em vista a estratégia adotada, que consistiu em:
-1'

Permanente interação entre a FUSP, o Agente Técnico e a Câmara Técnica de
Planejamento do Comitê da Bacia do Alto Tietê;
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Apresentação do Plano de Atividades ao Comitê e Sub-Comitês, colhendo-se subsídios
antecedentes ao desenvolvimento do Relatório Zero;

..1

Realização de Oficina de Integração, com ampla participação, em que foram
apresentados resultados do diagnóstico da Bacia do Alto Tietê e colhidos subsídios
para estabelecer a estratégia de desenvolvimento do Plano da Bacia.

o Plano da Bacia está se desenvolvendo baseado na concepção de ser um plano
participativo. Este conceito indica que, ao longo de todo desenvolvimento do Plano, o
processo de tomada de decisão é primordialmente da competência do Comitê da Bacia,
sendo que a equipe técnica apenas desenvolve a base de conhecimento necessária a esse
processo.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia
A complexidade da Bacia do Alto Tietê, seus inúmeros conflitos e as restrições
impostas pela degradação ambiental existente implicaram na necessidade de aplicação de
metodologia específicamente desenvolvida para o Plano, utilizando modelagem decisória
multobjetívo, a qual permite a decisão baseada nas prioridades de cada um dos setores
representados no Comitê da Bacia. Além disso, a proposta de reformulação do modelo
institucional vigente na Bacia é uma das principais experiências que podem ser difundidas
para os demais Comitês.

A experiência vivida na Bacia do Alto Tietê em termos de crescimento demográfico
e uso de solo urbano, de transferências de água entre bacias hidrográficas, de coleta e
tratamento de esgotos e resíduos sólidos em larga escala, o controle de inundações
privilegiando a detenção e as medidas não estruturais são experiências que podem ser
estendidas a todas outras bacias do Estado que passam por crescente processo de
urbanização.
Principais dificuldades na realização

r-1

As principais dificuldades encontradas na elaboração do Diagnóstico da Bacia do
Alto Tietê estiveram afetas ao processamento da grande quantidade de Informações
disponíveis a curtíssimo prazo e dentro de um padrão metodológico proposto pelo Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos (CORHI), que em alguns tópicos se
mostrou insuficientemente adequado. De fato, o padrão de análise solicitado pelo CORHI,
particularmente no que se refere a análise quantitativa dos recursos hídricos na bacia,
exigia produtos padrão demasiadamente sintéticos e consequentemente pouco
representativos da complexa realidade do Alto Tietê.
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Compreende-se a necessidade de uniformizar as informações que dizem respeito
ao diagnóstico de cada bacia, mas face as peculiaridades do Alto Tietê, sugere-se que nos
próximos diagnósticos haja maior grau de liberdade e prazo adequado para se poder
caracterizar os recursos hídricos da Bacia de forma mais compatível com sua extensão e
complexidade.
"DIAGNÓSTICO E SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL DA APA VÁRZEA DO RIO
TIETÊ"
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - CPLA

-'

Objetivo
A APA Várzea do Rio Tietê foi criada em 06/02/87, através da Lei Estadual 5598, de
03/02/87, com a finalidade de disciplinar as atividades e o uso do solo na APA, garantindo
a preservaçãoe a recuperação da biata, assim como a minimização dos efeitos dos processos
erosivos, de assoreamento e efeitos das enchentes.
Nos últimos anos que a qualidade ambiental da Várzea do Rio Tietê vem se deteriorando
devido às agressões ambientais, como os lixões urbanos e industriais, desmatamentos,
loteamentos, moradias irregulares, etc.
A regulamentação da lei de criação da APA foi estabelecida pelo Decreto 42.837/98,
que instituiu as normas para a implantação das atividades, o zoneamento ambiental e o
Colegiado Gestor.
Este projeto foi concebido para subsidiar a SMA e o Colegiado Gestor no diagnóstico
dos problemas ambientais existentes, assim como nas propostas de planos, programas e
ações de recuperação da Apa.

..,j'
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Os trabalhos foram desenvolvidos pelo lPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas,
contratado pela SMA, que coordenou o projeto juntamente com uma Câmara Técnica do
Colegiado Gestor da APA, tendo como produtos:
»

»
»

»
»
»
»

Relatório Preliminar
Cartas de Uso do solo 1:25.000
Cartas Geotécnicas 1: 10.000
Sistema de Gestão Ambiental
Cartas de Áreas Degradadas
Relatório Final
Reprodução em melo digital

--

Valor Financiado e Contrapartida
O projeto obteve um financiamento no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil
reais), com uma contrapartida de R$ 40.000 (quarenta mil reais).
Alcance dos Resultado em termo de público alvo
Em termos de alcance dos resultados, o trabalho realizado fornecerá não só ao

Colegiado Gestor, mas também às Prefeituras, ONGs e Associações locaIs um diagnóstico
atualizado da área, com conflitos e problemas existentes na várzea, bem como as diretrizes
de atuação, principalmente em relaçãoàs áreasdegredadasexistentes.
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Principais dificuldades na realização
Para o desenvolvimento dos trabalhos, foi necessária a participação das prefeituras
envolvidas no fornecimento de dados, o que representou uma certa dificuldade e
conseqüente atraso do cronograma, mesmo com a Intervenção dos representantes dos
municípios no Colegiado Gestor.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia
Trata-se de metodologia já consolidada para este tipo de projeto, portanto poderá ser
utilizada em outros diagnósticos.
"DIAGNósnco
SÓCIOAMBIENTAL DA BILLINGS"
INSTITUTO SÓCIO-AMBIENTAL, (ISA)
Objetivo
Elaborar Diagnóstico Socioambiental Participativo da Bacia Hidrográfica da Billings
com identificação dos indicadores ambientais, sociais e econômicos e dos conflitos e
potencialidades da região, para servir como subsídio ao planejamento e avaliação de ações,
planos, programas e legislação, previstas e em andamento, por órgãos governamentais e
instituições não governamentais.
Valor financiado e contrapartida (valores em R$)

Diagnóstico Socioambiental

FEHIDRO

Contrapartida

Total

76.000,00

19.000,00

95.000,00

Alcance dos resultados em termos de público
O projeto do Diagnóstico Socioambiental Participativo da bacia da Billings está em
fase de finalização, correspondente à última etapa do cronograma físico-financeiro aprovado
junto aos agentes técnicos e financeiros. A conclusão do estudo está prevista para o final
de junho próximo.

Durante a elaboração do diagnóstico, previsto em sua metodología, foram realizados
seminários na região da Bacia, um em julho de 1999 e outro em fevereiro de
2000,respectivamente em Santo André e em Ribeirão Pires. Estes encontros contaram
com a participação de representantes de 13 organizações não governamentais, de 3
prefeituras municipais e de 2 órgãos estaduais que possuem atuação na Bacia. O objetivo
destes encontros é envolver atores e agentes locais, analisar conjuntamente os resultados
obtidos com os estudos, e definir cenários e ações a serem propostos.

,-,--
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Com os resultados obtidos através de coleta de informações, análises de imagens de
satélite (1989 e 1999), checagem de campo utilizando helicópteros e seminários, será
produzido um relatório impresso e em meio digital (a ser disponibilizado na home-page do
ISA), assim como relatório síntese no formato de poster, a ser distribuído e divulgado
amplamente na região. (para órgãos públicos, escolas, universidades, mídia local,
organizações da sociedade civil)
As informações produzidas serão, também, veiculadas através de diversos meios de
comunicação - jornais, televisão, rádios - para atingir um público mais amplo, não
necessariamente atuante na região da Billings.

,-'
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Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia
A metodologia adotada para a elaboração do Diagnóstico Socioambiental Participativo
da Bacia da Billings foi adaptada e aprimorada a partir de trabalho semelhante desenvolvido
pelo ISA na Bacia do Guarapiranga. Com esta mesma metodologia o ISA pretende produzir
estudo semelhante para a região do Sistema Cantareira, assim como, manter
constantemente atualizados os diagnósticos Billings e Guarapiranga.
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O estudo proposto adota a bacia hidrográfica como objeto de estudo, utiliza imagens
de satélite atualizadas e séries históricas para produção de análise de uso do solo, checagem
de campo com helicóptero, inserção de todas as informações, obtidas e geradas, em um
Sistema de Informações Geográficas, e reconhece os atores e agentes locais como parceiros
fundamentais no entendimento das dinâmicas incidentes na região e na checagem e
aprimoramento das informações produzidas.

1

....

J

A produção de um documento que traduza a realidade de uma região, enfocando
principalmente as dinâmicas que levaram à determinada situação, com a participação de
diversos atores envolvidos com a área, é um importante instrumento para o planejamento
e gestão de um território, e por suas características, pode ser reproduzido em outras
bacias hidrográficas do Estado, não só nas áreas de mananciais da RMSP.

....J

Principais dificuldades na realização
Período muito longo entre aprovação do projeto pelo Comitê de Bacia e liberação dos
recursos para sua execução (quase dois anos), que contribui para que o projeto aprovado
esteja, de certa forma, em defasagem, tanto em custos como em relação a outros
estudos, ações e programas existentes na região.
Entre a entrega de relatório de execução de uma etapa (prestação de contas e relatório
de atividades), emissão de parecer favorável pelo agente técnico e liberação da parcela
seguinte pelo agente financeiro perde-se muito tempo, no mínimo dois meses, o que
acaba por atrasar o andamento do projeto.
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Ili -PROJETOS ENVOLVENDOESTUDOS!PROJETOSSERVIÇOS/OBRAS
1. "SUBSÍDIOS DO MEIO FÍSICO PARA O PLANEJAMENTO DO
DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO NA BACIA DO ALTO 11ETÊ" INS11TUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS-/PT
Objetivo

O objetivo deste trabalho é tratar do uso racional da água na irrigação, para que a
agricultura irrigada na região da Bacia do Alto Tietê, SP, desenvolva-se de forma
sustentável, isto é, preservando os recursos naturais água e solo.
Procedimentos metodológicos
Na figura abaixo apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados para o
desenvolvimento deste Projeto.
D/AGNÓSTICO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Clima

Recursos
Hídricos
Superficiai

Geologia e
geomorfologia

Uso e
Ocupação das
Terras

Capacidade de Uso
das Terras

Zoneamento
Agroclimatol6gico

AREAS DE DEMOSTRAÇÃO DO MANEJO RACIONAL DA IRRJGAÇÃO

INSTRUMENTAÇÃO

PARAMETRIZAÇÃO
FÍSICO HÍDRICA DOS
SOLOS

AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO DOS
S1TEMAS DE JRRJGAÇÃO

PLANO OE
MANEJO DA
IRRIGAÇÃO

MONrTORAMENTO DA IRRIGACAO

AVALIAÇÃO DAS PERDAS ECONÓMICAS DEVIDO A PERCOLAÇÃO PROFUNDA

-

USO RACIONAI.. DA ÁGUA E 00 SOLO DESENVOLVIMENTO SUSTE:NTÁVEL DA AGRICULTURA IRRIGADA

2.2 • Trabalhos

r-

•
•
•

Executados e Produtos

Análise do clima: balanços hídricos edafológicos;
Estudo do relevo: Mapa Geomorfol6gico da BH-AT, escala 1: 100.000;
Estudo do solo: Mapa de Levantamento Pedológico da BH-AT, escala 1: 100.000;
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Uso e ocupação: Mapa de Uso e Ocupação das Terras da BH-AT, escala 1:100.000;
Classificação das Terras no Sistema de Capacidade de Uso: Mapa, escala 1:100.000;
Zoneamento Agroclimatológico: integração dos produtos acima listados;
Escolha das Áreas de Demostração do Manejo Racional da Irrigação;
Parametrização do Clima;
Parametrização Físico Hídrica dos Solos das Áreas Selecionadas;
Avaliação do Desempenho Hidráulico dos Equipamentos de Irrigação por Aspersão
Convencional;
Análise da eficiência da irrigação;
Parâmetros Básicos das Olerícolas para Controle Racional da Irrigação
Monitorizações das irrigações de oterícolas nas Áreas de Demonstração;
Lâminas líquidas de irrigação (LU) em função das variações temporais das tensões da
água no solo;
Eficiência do Uso d'Água
As Perdas d'Água por Drenagem na Cultura da Alface;

2.3 - PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Principais conclusões:

a) as terras da Bacia do Alto Tietê possuem baixa aptidão ao desenvolvimento de culturas
anuais;
b) o agricultor não sabe definir o momento e a quantidade de água a ser aplicada através
da irrigação nas hortaliças de folhas;
e) o sistema de irrigação por aspersão convencional ensaiado não apresenta desempenho
adequado.

--
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Recomendações:

a) parametrização físico - hídrica dos solos cultivados;
b} parametrização agroclimatológica e estimativa dos coeficientes de cultura das olerícolas
nas condições climáticas da Bacia do Alto Tietê; e
c) treinamento de técnicos e agricultores na tecnologia de projeto de engenharia e de
manejo da Irrigação.
Valor do Financiamento e contrapartida
Valor Financiado:
R$ 119.878,71;
Valor da Contrapartida: R$ 29.969,68.
Alcance dos Resultados em Termos de Público Alvo

--

1

-

Durante o desenvolvimento do Projeto foram realizadas visitas às Secretarias da
Agricultura e do Meio Ambiente das Prefeituras do municípios que compõem a RMSP, para
divulgação dos trabalhos aos técnicos municipais e lideranças locais dos agricultores.
No dia 26 de fevereiro de 2000 foi realizada palestra e dia de campo, com participação
de agricultores e técnicos municipais e estaduais. Este evento teve o apoio do Subcomitê
da BH-AT - Cabeceiras e do Sindicato rural de Mogi das Cruzes.
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Potencial de Difusão da Metodologia e da Experiência para Demais Comitês de
Bacia
Este projeto deve ser desenvolvido nas demais bacias hidrográficas do ESP,
principalmente naquelas com alta densidade de áreas irrigadas, como por exemplo, as
Bacias Hidrográficas do Paranapanema e do Piracicaba/Capivari/Jundiaí.
Principais Dificuldades na Realização
A principal dificuldade foi o tempo de execução do Projeto. Deveria ter sido
dimensionado para executar em 24 meses (2 anos).
"COMPORTAMENTO
GEOQUiMICODE METAIS PESADOSNOS SISTEMASSOLO
ÁGUANA BARRAGEMDE TAIAÇUPEBA"
UNIVERSIDADEDE MOGI DAS CRUZES
Objetivos:
A caracterização do meio natural, ou pouco antropizado, é o ponto inicial para a
compreensão dos processos de contaminação aos quais o meio está sujeito. A análise dos
mecanismos pelos quais alguns elementos, tais como os metais pesados, são solubilizados
e lixiviados a partir dos processos intempéricos, nos permite compreender os mecanismos
de liberação destes elementos no meio aquoso ou no solo. A origem desses elementos, a
partir de resíduos de origem industrial ou a partir de processos naturais (hlpógenos), e
sua incorporação por outras fases neoformadas no solo ou em sedimentos de fundo de
barragem, torna-se o objetivo principal desse trabalho. A partir do diagnóstico, descrição
e caracterizaçãodo sistema solo-água (meio saturado e insaturado), portanto, será possível
propor a adoção de medidas de controle ambiental para áreas de manancial.
Valor Financiado:
O valor financiado pelo FEHIDROpara o Projeto foi de 44 mil (quarenta e quatro mil)
reais, com contrapartida da Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa - FAEP, da
Universidade de Mogi das Cruzes, de 10%(dez por cento) do valor solicitado. Não estão
incluídos na contrapartida as horas de pesquisa e infra-estrutura laboratorial.
Alcance dos Resultados em termos de público-alvo :
Os dados obtidos e interrelacionados permitirão estabelecer uma metodologia de
análise e controle ambientais para áreas de manancial, com enfoque diretamente relacionado
à barragens, cujo aporte se dá a partir de drenagens superficiais.
A metodologia em desenvolvimento será de utilidade no controle da qualidade
ambiental de barragens e na área de tratamento de água para abastecimentos urbano.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia:

,.-

A metodologia está em fase de desenvolvimento na barragem de Taiaçupeba (fase de
coletas) ejá foi aplicada em amostras de sedimentos do reservatório Billings com o objetivo
da obtenção de dados de comparação. A aplicação em outras áreas de barragem é de
extrema importância, considerando-seas diferentes variáveis associadasao uso e ocupação
do solo nas regiões circundantes aos reservatórios e tributários, características do solo,
dentre outros fatores.
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Portanto, a possibilidade de extensão do trabalho a outros Comitês, permitiria um
levantamento de dados os quais em conjunto com outras variáveis, tais como geologia,
qualidade da água, usos e ocupação do solo, etc., permitiria auxiliar no controle da qualidade
ambiental dessas áreas.
Dessa forma, não seriam somente considerados, para fins de controle ambiental, as
dosagens de metais pesados nas águas e sedimentos dos reservatórios, mas também
seriam considerados a mineralogia do solo e sedimentos, e a forma pela qual essas fases
minerais poderiam exercer o papel de "armadilhas" capazes de reter tais elementos e
diminuindo sua biodisponibilidade ao meio aquoso.

--
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Principais dificuldades na realização :
Dentre as principais dificuldades que se apresentam atualmente para o
desenvolvimento do trabalho, a situação climática atual é aquela que se coloca como das
mais relevantes. A escassez de chuvas na região do Alto Tietê Cabeceiras, anormal para a
época proposta para início da coleta das amostras, tem sido fator de dificuldade na
realização do projeto. Entretanto, amostras do reservatório Billings foram utilizadas com o
objetivo de testar as técnicas e traçar parâmetros de comparação.
"PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA ENCHENTES"
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI
Objetivo
Elaboração de estudos e projetos básicos visando a atenuação de inundações na área
urbana de Itapevi.
Valor financiados e contrapartida (valores em R$)
Valor financiado
R$ 100.000,00
Contrapartida da pmi R$ 20.000,00
Valor Total
R$ 120.000,00

~ '
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(FEHIDRO)

Alcance dos Resultados em Termos do Público-Alvo
O município de Itapevi está praticamente Inserido na bacia do Rio Barueri-Mirim e
sua área urbana é atravessada tanto pelo Rio Barueri-Mirim, quanto por importantes
afluentes, tais como:- os córregos Saplantã, Paim e Vale do Sol.
As características hidrológicas e geomorfológicas da bacia conferem condições críticas
sob o ponto de vista de inundações à região onde está assentado o centro de Itapevi, que
é bastante plana e com cotas relativamente baixas.
A cidade de Itapevi vem sofrendo freqüentes problemas de inundações que acarretam
graves conseqüências de ordem social e econômica, resultando em danos materiais a
população e ao comércio assentados em áreas ribeirinhas e ao trânsito, e também, sob o
ponto de vista de Saúde Pública, com a possibilidade de transmissão de diversas doenças
de veiculação hídrica.
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Com o objetivo

de atenuar as inundações foram desenvolvidos

estudos e projetos

básicos em áreas críticas do município, nos seguintes locais;
-

canalização do Rio Barueri - Mirim no Jardim Vitápolis

-

canalização do Córrego Vale do Sol
bacia de detenção ("piscinão")
Estes elementos

permitirão

e canalização do Córrego Paim
a contratação

bastante o problema de enchentes,

melhorando

de obras pela Prefeitura
sensivelmente

que reduzirão

a qualidade de vida dos

habitantes da região

Potencial de Difusão da Metodologia e da Experiência para Demais a Comitês de
Bacia
Atualmente, uma solução bastante utilizada em problemas de drenagem é a construção
de bacias de detenção para o amortecimento de enchentes.
A bacia de detenção tem a finalidade de promover a redução do pico das enchentes a
jusante, com a reservação conveniente dos volumes das cheias no seu reservatório.
Em Itapevi, o Córrego Paim na área adjacente a Av. Rubens Caramez, a jusante do
cruzamento com a Av. dos Sul Americanos até a sua foz no Rio Baruerl-Mirim, possui
situação crítica quanto ao aspecto de inundações agravado por não se dispor de espaço
suficiente a jusante para a construção de canalização com dimensões adequadas.
A montante desta área, no Jardim Rosemary, foi projetado uma bacia de detenção
com volume útil de 112.200m3 e área inundável de 33.000m3• Foi prevista a implantação
de uma área de lazer com um campo de futebol e 4 quadras esportivas, na área da bacia
de detenção que se manterá ensecada no período de estiagem.
A bacia de detenção é um tipo de solução não- convencional de drenagem.
Este tipo de solução se demonstra bastante eficaz quando existe uma área com
dimensões suficientes para implantação desta obra. Esta área deve estar localizada num
ponto tal da bacia, onde seja possível controlar uma parcela significativa das vazões de
enchentes, em relaçãoao trecho de jusante que se quer proteger. O local escolhido apresenta
estas características, com topografia relativamente favorável, a despeito de ter ocorrido
aterro e assoreamento na área .
Um outro aspecto que deve ser salientado é que as prefeituras municipais, via de
regra, não possuem recursos suficientes para solucionar as imensas demandas de sua
população. Esta situação se agrava naquelas que apresentam proporção significativa de
sua população com baixa renda.
Os recursos provenientes do FEHIDROpermitem a estas prefeituras contratarem
estudos, projetos e obras com qualidade suficiente para solução definitiva dos problemas
na área de recursos hídricos, em especial, no combate a inundações.
Principais Dificuldades na Realização
A principal dificuldade na realização dos serviços foi não dispor-se de levantamentos
planlaltimétricos atualizados caracterizando a recente ocupação das bacias , considerandose o vertiginoso crescimento populacional verificado em Itapevi nas últimas décadas.
Esta informação também será bastante útil para outras atividades de planejamento
urbano de Itapevi.
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"DE OLHO NA BILLINGS

- SATS - SERVIÇO

AÉREO E TERRESTRE

DE

SALVAMENTO"
[MONITORAMENTO]

- SATS.

Objetivo

1.1 Levantamento de Campo e Monitoramento:
• Reconhecimento de toda a região da Represa Billings;
• Mapeamento dos pontos de degradação; áreas de risco e prevenção contra inundações;
• Monitoramento constante das áreas preservadas;
• Identificação dos diversos tipos de degradações;
• Denunciar de forma preventiva novas ocorrências que causem dano ambiental.
1.2 Documentação:
• Produção de material audiovisual: fotos, slides e vídeos;
• Manutenção do banco de dados: registo das ocorrências constatadas através do
levantamento de campo e monitoramento;
• Edição de vídeos educativos;
• Elaboração e envio de relatórios de constatação;
• Elaboração de cartilhas com temas específicos para preservação do meio ambiente;
• Elaboração de cartilhas explicativas sobre legislação ambiental.
• Elaboração de cartilhas explicativas sobre recuperação ambiental voltadas para a
comunidade local, buscando a aplicação prática e formação de núcleo ambiental.
1.3 Educação Ambiental:
• Conhecimento: ajudar na compreensão do meio ambiente regional e da multiplicidade
de relações que existem entre os elementos que constituem o ecossistema; com
linguagem simples visando todas as faixas etárias (exemplo: ciclo da água, importância
da preservação das matas para manter as nascentes de água; uso racional da água
visando economia).
• Tomada de consciência: ajudar os indivíduos e a comunidade, inclusive escolar, a
tomar consciência dos problemas ambientais regionais e globais;
• Desenvolvimento de valores e atitudes: levé-los a desenvolver valores sociais,
sentimentos e motivação pelo meio ambiente, visando à participação para conservá-lo
e melhorá-lo. (tratamento do lixo, separação, utilização da matéria orgânica para
hortas e reflorestamento, disposição adequada para os diversos tipos de lixo, evitando
seu lançamento nas áreas de mananciais).
Valor Financiado e Contrapartida

(valores em R$)

O valor financiado com recursos FEHIDRO é de R$ 74.955,00, a contrapartida do
S.A.T.S. é de R$ 35.498,00

-
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Alcance dos resultados em termos de público alvo

Considerando apenas 2 meses do início da Segunda fase do Projeto, conseguimos
avaliar inicialmente uma boa receptividade da população quanto aos objetivos do Projeto.
Conseguimos por meio de conscientização o apoio de 35 pessoas classificadas no projeto

43

-,j

-

--

-

,--

como olhos da Billings. Pessoas que moram em locais estratégicos, onde ocorrem

,--

degradando ou quando ocorre uma degradação ambiental. Esse trabalho gerou grande

degradações do meio ambiente e que passam as informações onde, quando e quem está
quantidade de denuncias e revelou muitas pessoas preocupadas com a qualidade de vida,
mas que não tem informações especificas do que fazer para proteger o meio ambiente.
Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia
Acreditamos que só o real desenvolvimento de atividades, onde as pessoas possam
participar na prática da defesa do meio ambiente as motivem a preservação e seu
aprofundamento nas informações e aprendizado da importância da represa Billings e defesa
do meio ambiente.
Não podemos divulgar campanhas que não possam ser realizadas na prática porque
isso desmotivam as pessoas. Não basta apenas informar as pessoas que denunciem as
degradações.
É preciso mostrar na prática que a denuncia tem resultados. Quando passada a
denunci? aos fiscais dos órgãos competentes e os mesmo conseguem cumprir a Legislação,
a população local se motiva a denunciar mais e mais. É necessário o verdadeiro
funcionamento dos órgãos de fiscalização e o cumprimento das leis, em parceria com as
entidades de proteção ambiental porque estás conseguem cobrar a fiscalização e integrar
a população, restaurando a confiança e motivando as pessoas a preservarem o meio
ambiente.
Principais dificuldades na realização
Inicialmente foi a instabilidade econômica do país que prejudicou e quase inviabilizou
o Projeto devido ao aumento dos preços dos equipamentos fundamentais para a execução
dos objetivos o que não é previsto quanto se elabora um projeto com base em licitações e

,-;:
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depois quando recebida a verba tudo ficou mais caro.
Um ano é pouco tempo para a realização de um projeto. Levando em consideração as
dimensões do reservatório Billlngs e a quantidade de problemas e as comunidades
envolvidas. Para se ter um retorno positivo, é necessárioagir localmente com a comunidade
e levar a experiência e o exemplo de um lugar para outro mostrando que funciona e que é
possível preservar. É preciso restaurar a confiança das pessoas c:om realizações práticas,
como os Projetos porque as pessoasestão cansadasdas promessas de governos e políticos.
As pessoas estão sempre prontas para ajudar mas não acreditam mais nos governos,
quando se fale em tratamento de esgotos ou melhorias dos bairros, reclamam da falta de
água e impunidade dos infratores.
A parceria dos órgãos de fiscalização com as entidades envolvidas ou não nos Projetos
são de fundamental importância para a preservação. A população acredita multo mais na
qualidade de vida, quando existe fiscalização, porque todos passam a respeitar as Leis e
se sentem mais seguras, procurando se informar para não ser um infrator.
"IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE E MEIO AMBIENTE"
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SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA).
Introdução
As políticas relacionadas aos recursos hídricos, saneamento e ambiente tem como
premissa básica a melhoria da qualidade de vida da população. Um dos meios de aferição
desta qualidade se dá através das informações epidemiológicas.As novas diretrizes do
Sistema Único de Saúde reafirmam a necessidadeda introdução de um novo modelo de
atenção à saúde, ampliando o enfoque atual, extremamente a ssistencialista, clínico,
centrado na relação individualizada do paciente, para uma forma de atenção mais ampla,
incorporandoa necessidadeda compreensãodos fatores ambientais, considerandoo seu
enfoque epidemiológico.
A atual Política Estadual de Saneamento também reconhece como determinante,
para definição de prioridades, os indicadoresde Saúde e vincula a utilização dos recursos
financeiros do setor à melhoria das condiçõesde saúde da população envolvida. Avalia,
ainda, a salubridade ambiental através de critérios sanitários, ambientais e de saúde. O
próprio PlanoEstadualde RecursosHídricosjulga necessárioo conhecimentoda incidência
de doenças de veiculação hídrica para elaboração do Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos.
Os atuais indicadoresde Saúde não situam, relacionam ou diferenciam, de maneira
adequada e satisfatória, as morbidades originárias de fatores ambientais. Desta forma,
compreende pouco a dinâmica e as interrelações entre o atual perfil epidemiológico e a
situação ambiental na Região Metropolitana de São Paulo.
Objetivos
O projeto visa propiciar melhor embasamento para ações nas áreas relacionadasao
ambiente e à saúde e permitir maior compreensãodos fatores que influem na qualidade
de vida dos habitantes da área delimitada pela Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricosdo Alto Tietê (UGRHI-AT).
Para tal, deve estruturar o "Sistema de Informação em Saúde e ambiente", que
subsidiará, através de Indicadores de Saúde, as ações relacionadasao meio ambiente,
saneamento e recursos hídricos, possibilitando a compreensão da influência dos fatores
ambientais na saúde da população, direcionando as políticas públicas na área da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê.
Valor nnanclado: R$

70.000,00

Contrapartida:

123.330,00

R$

---

-

'

'

--

'

-

Alcance dos resultados em termos de público
O projeto está sendo implantado inicialmente em duas áreas piloto - Itapecerica da
Serra e Mairlporã - municípios da RegiãoMetropolitana de São Paulolocalizadosem áreas
de proteção de mananciais- com, segundo dadosdo SEADEpara 1998, populaçãototal de
174.296 habitantes.

-

Potencial de difusão da metodologia e da experiência para demais Comitês de
Bacia.

O método utilizado, que prevê o mapeamento das ocorrências de agravos à saúde
relacionadasàs condiçõesambientais e Implantaçãode rotinas destinadasa estabelecera
correlação entre o perfil de morbi-mortalidade e as características do ambiente, é
perfeitamente reproduzívelpara os outros municípiosda RegiãoMetropolitanae do Estado,
respeitando-sesuas característicasfísicas e sócio-econômicas.
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Principais dificuldades para realização
A defasagem de tempo entre o planejado e o início efetivo das atividades, devido a
dificuldades de ordem burocrática, tornam necessárias adaptações técnicas e econômicas
do projeto.
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RELATO DA OFICINA
Na dinâmica da oficina a plenária optou pela formação de dois grupos identificados:
a) como o dos projetos vinculados a planos e estudos, obras e intervenções físicas; e b)
projetos vinculados a capacitaçãoe educação ambiental. Foi decidido também que a escolha
de integrar o grupo a ou b era critério de cada participante, segundo seu interesse,
experiência e competência. Para ambos os grupos foram colocadas as seguintes questões:
A) Quais as medidas necessárias para introduzir e aperfeiçoar a avaliação dos resultados
dos projetos: pelo público-alvo (ou seja, o grupo ou grupos para os quais os resultados do
projeto se dirigem? E pelo COMITÊ (ou seja, que medidas poderiam ser tomadas no
funcionamento do COMITÊ para melhorar a avaliação de resultados)?
B} Dentre as medidas apontadas primeiramente, quais devem ser adotadas: pelo públíco

alvo dos projetos? E pelas câmaras técnicas, tendo em vista os objetivos do COMITÊ?
PARTE I
Quais as medidas necessárias para introduzir e aperfeiçoar a avaliação dos
resultados dos projetos pelo público-alvo (ou seja, o grupo ou grupos para os
quais os resultados do projeto se dirigem?
Segundo a opinião dos membros do grupo, as medidas necessárias para introduzir ou
aperfeiçoar a avaliação dos resultados dos projetos por parte do público-alvo - entendido
como o que se beneficia diretamente dos resultados produzidos pelos projetos - dividemse em:
a) Medidas que viabilizem o acompanhamento da elaboração dos projetos pelo públicoalvo por meio da elaboração de relatórios nos quais deverá constar:
(I)

os objetivos do projeto de forma clara {os objetivos devem ser operacionalizáveis);

(II)

uma avaliação local (externa) dos projetos (ou seja, onde eles foram realizadas).

b) outro tipo de melhoria é a realização de oficinas e debates junto ao público-alvo (antes
dos trabalhos) de modo a esclarecer os objetivos e viabilizar sua adesão aos mesmos.
c) O último tipo de melhoria é a realização de audiência pública, ao final da execução do
projeto, para que o mesmo seja apresentado para os segmentos envolvidos diretamente,
e para outros segmentos da sociedade.
d) Procedimentosque podem ser adotados pelos coordenadores de projetos para melhorar
a avaliação do projeto pelo público-alvo:
(I)
questionário de avaliação individual;
(II) fóruns, pesquisas e/ população tocai, debates... ;
(III) o relatório final deve incluir questionário respondido pelos usuários (público alvo)
sobre resultados;
(IV)

i

seminário geral com todos os participantes (público alvo) decorrido algum tempo
do término do projeto e comparação com os resultados com os de um evento do
mesmo tipo realizado anteriormente;

(V)

reuniões mensais de acompanhamento da comunidade;
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(VI)

questionários,

ficha de avaliação de cada etapa;

(VII)

questionários

com questões do tipo auto- preenchimento;

(VIII) exigir nos projetos a apresentação
(IX)

avaliação permanente

da avaliação e monitoramento;

em reuniões (participativas,

relações verticais)

durante o

projeto;
(X)

critérios objetivos,

apropriação

dos critérios, atividade formal acompanhada

ou

assistida;
(XI)

métodos

participativos

variados

em etapas - chave:

metodologia,

pesquisa,

-

'

resultados, etc;
(XII)

avaliar: ações não estruturais

e as ações estruturais.

e) CRIAR CANAIS ESTÁVEISDE COMUNICAÇÃO
{I)
criar canais de comunicação com a comunidade;
(II)
material explicativo (boletim informativo, vídeos/publicações,reuniões avaliativas;
(III) socialização do maior número de informações/fóruns/padronizar critérios;
(IV) pela maior conscientização coletiva através de visitação e uso do núcleo mais
afetado pelo projeto (relativo aos usuários);
(V) participação do público alvo deve ser definida pelos beneficiários dos projetos
(eles escolhem as formas);
{VI) participação em atividades em parque público.
Quais as medidas necessárias para introduzir e aperfeiçoar a avaliação dos
resultados dos projetos pelas diferentes Instâncias do COMITÊ (Câmaras)?
a) Acerca do esforço para que se aperfeiçoe ou se introduza mecanismos no funcionamento
do COMITÊ, a fim de que os mesmos melhorem a avaliação dos projetos pelas diferentes
instâncias do COMITÊ, os membros do grupo foram bastante enfáticos. Julgaram uma
necessidade a criação de instrumentos de avaliação técnica tanto quantitativos quanto
qualitativos. Tal modalidade de avaliação de resultados poderia ser feita tanto pelo
lado dos resultados para o COMITÊ (eficácia do projeto) quanto para o público-alvo.
Tal avaliação seria feita durante e após a execução do projeto, como uma forma de
fornecer subsídios também para a avaliação a ser realizada pelo público-alvo. Foi
bastante enfatizada a necessidadede se introduzir metodologia da avaliação qualitativa
dos resultados e de se aprimorar a metodologia de avaliação quantitativa.
b) Propôs-seigualmente a realização pelo Comitê de reuniões de discussãosobre avaliações
apresentadas (tanto quantitativas quanto qualitativas), as quais poderiam se dar por
meio de oficinas ou reuniões de acompanhamentos entre tomadores, agentes técnicos
e representantes nos Comitês. Para completar a discussão sobre melhoria de avaliação,
membros da Oficina sugeriram e o grupo apoiou a divulgação dos resultados dos projetos
da forma social mais ampla possível (Internet, publicações científicas/especializadas,
etc.). As sugestões nesse sentido são as seguintes:
(I)
fazer acompanhamento periódico do projeto;
(II} estabelecer: indicadores de avaliação de objetivos/resultados/processo;
(III) monitorar os projetos;
(IV) planilha de avaliação, relatórios críticos;
(V) relatórios por etapas - conforme ficha físico-financeira deve ser acompanhada
de uma análise constante dos projetos e suas reavaliações segundo dificuldades
e obstáculos para realização dos trabalhos previstos; o balanço entre dificuldades
e as metas deve merecer atenção redobrada;
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(VI) as câmaras técnicas devem gerar um sistema de acompanhamento dos projetos;
(VII) os membros das câmaras técnicas devem receber uma avaliaçãodos questionários
individuais do coordenador do projeto;
(VIII) os membros das câmaras técnicas devem realizar visitas projeto; reuniões
sistemáticas com os membros do projeto;
(IX) proceder à análise (econômica) custo/benefício do projeto comparativamente a
outros projetos similares.
e) CRIAR MECANISMOSDE REPRESENTAÇÃO DO PÚBLICOALVO
(I)

,-

'1

(II)

d) DEFINIÇÃODE OBJETIVOS/CRITÉRIOS
DE AVALIAÇÃO(Antes da execução do projeto)
(I)

r:

r:

é desejável a presença de um representante do 'público alvo' em reuniões de
avaliação das câmaras técnicas;
as câmaras técnicas precisam abrir um segmento de representantes só para
avaliar.

(II)

definição clara e 'pactuada' quanto aos objetivos, limitações e potencialidades
das intervenções;
(utilizar) confronto com informações/produções cientificas a fim de avaliar a
viabilidade de continuidade do projeto (estado da arte);

e) DEFINIÇÃODE PROCEDIMENTOS
APÓS A REALIZAÇÃODO PROJETO

r:

(1)

r

(II)

(Ill)

o Comitê deve dar retorno dos resultados das avaliações (redação do grupo
sintetizada pelo 'mediador'};
o Comitê deve propor novos encontros como este da Oficina de Integração para
realizar a (troca de experiência/metodologia de trabalho) com proposta clara de
avaliação (redação do grupo sintetizada pelo 'mediador'};
com maior capacitação do agente técnico (procedimentos e critérios mais
transparentes).

r
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PARTE II

I

•••••
Das medidas acima discutidas, na sua opinião, quais devem ser introduzidas nos
projetos ? (Ou seja, podem se constituir em referência para os projetos futuros)
Como conclusão do trabalho de discussão, os membros do grupo sugeriram medidas
que devem ser Incorporadas oficialmente ao formato dos projetos a serem submetidos ao
Comitê . Tais medidas são as seguintes:
1. Introduzir mecanismo nos projetos que possibilite ao público- alvo melhorar sua avaliação

""""'·

...•.
1

""""'

por meio do acompanhamento permanente da realização dos trabalhos. (Isso seria
feito pela totalidade do público-alvo ou uma representação dele? Não houve tempo
para o grupo discriminar).
2. Concomitante ao mecanismo acima, um pesquisajunto ao público-alvo sobre o alcance
do projeto deve ser prevista em algum momento dos trabalhos do projeto.
3. Tanto o acompanhamento quanto a pesquisa seriam discutidos/debatidos em oficinas
específicas junto ao público-alvo, no final da execução dos trabalhos do projeto.
4. Divulgação do projeto tanto para o público-alvo quanto para a sociedade em geral. o

....,

l

objetivo seria fazer essa divulgação via internet, permanente. Ou seja, após o término
do projeto, seus resultados estariam disponíveis. Segundo o entendimento do grupo,
mesmo após finalizado o projeto apresenta desdobramentos não - previsíveis.
5. Para que o COMITÊ aperfeiçoe seus mecanismos de avaliação, o grupo entendeu que
é necessário introduzir nos projetos instrumentos de avaliação técnica (qualitativa e
quantitativamente) e os resultados dessa avaliação deve ser discutida em reuniões
preparadas especialmente para esse fim pela Presidência e Secretaria Executiva do
COMITÊ, juntamente com coordenação dos projetos. Para esse fim:
(I) exigir no projeto, processode monitoramento para avaliaçõesao longo do trabalho;
(II) com a capacitação do cidadão envolvido no projeto;
(III) definição clara e "pactuada" quanto aos objetivos, limitações e potencialidades
das intervenções;
(IV) previsão de um prazo para avaliação nos próprios projetos.
6. Foi sugerida também divulgação de projetos aprovados e dos resultados dos mesmos
em forma de acesso mais amplo possível, para toda sociedade civil, prefeituras e
órgãos estaduais (sendo recomendável utilizar sites dos Comitês, universidadese ONGs).
PARTE III
SÍNTESE DEFINIDA POR CONSENSO ENTRE OS PARTICIPANTES (PRIOPRIDADES)
DESSASMEDIDAS,QUAIS, NA SUA OPINIÃO, DEVEM SER INTRODUZIDASNOS PROJETOS
PELO PÚBUCOALVO DOS PROJETOS?
•
•

A avaliação deve abarcar ações não estruturais e estruturais como um procedimento
de avaliação contínua (discussão em plenária, não consenso no grupo ... );
Todo sistema de avaliação já deve estar internallzado no corpo do projeto;

...i
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•
Torna-se necessária a criação de canais estáveis de comunicação por melo dos quais
se fará o envolvímento do público alvo com os objetivos e resultados finais dos projetos,
numa metodologia participativa.
SOB DEMANDADAS CÂMARASTÉCNICAS,TENDOEM VISTA OS OBJETIVOSDO COMITÊ?

í

r

•
São necessárias medidas internas no Comitê para avaliar ações estruturais e não
estruturais (discussão em plenária, não consenso no grupo ... ) como ações que que se
entrecruzam;
•
As câmaras devem criar mecanismos de representação do público alvo para audiências
públicas sobre resultados de projetos executados.
•
É conveniente que o COMITÊdefina um sistema de objetivos/critérios de avaliação;
•
Face a resultados positivos e avaliações exitosas, o COMITÊ poderia recomendar a
continuidade de projetos;
•
É necessário que as propostas a serem incorporadas futuramente pelo COMITÊ (dar
retorno dos resultados, novos encontros, critérios mais transparentes) sejam objeto de
novas oficinas de integração.
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Lista dos Participantes da Oficina

.J

Nome

Entidade

Acauã R. dos Santos
Alexandre Isaac

P. M. de Guarulhos
CENPEC

Ana Lúcia A Guerrero

Subcomitê Juqueri Cantareira

.J

....

Ana Maria Souza Pereira

SMVMA - SP - Sub Comité Juqueri Cantareira

Antônio Carlos Demangolo
Arlei B. Macedo

UNICAMP / FEC
Inst. De Geociências - USP

Atilio Satti

SATS

Bonfigllo

CCSFR

Carlos Malzyner

SEMPLA / PMSP

Cristina Velascquez

PM de São Lourenço da Serra

Daisy Eloli Casella

FAEP - UMC
USP - Geociência

Débora Luciana Ribeiro Carvalho
Deniti Nakazato

Drenatec / P. M. de Itapevi

Eduardo Koji Tamura

UBC

Eliza R. A Guimarães

SANE D

Elza Christina P. Gadani

Associação Com. Monte Azul

Emília F. M. Uehara

SANE D
EMPLASA

Francisca tutza G. Cardieri
Gian Paolo Davério

Cong. Assoe. Serra da Cantareira

Gilberto Giosamelti

SVMA

GIiberto Giusti

SATS

Gina Rispah Besen

P.M.de Embu

Goki Tsuzuki

SAA

Graciela C.F. Gondolo

ACIMA

Helmuth F. Costa

SATS

Helvio Guatelli

FUNDUNESP

Horácio Ortiz

ABEPOLAR

Inês Antônia Lohbauer

SOS Represa Guarapiranga

Ivone Alves de Araújo
Jane e. Innocencio Gama

UBC

- CASC

José Christiano O Campos

P.M. de Suzana
Fundação Amparo Ensino e Pesquisa

José Felipe Alves

SATS

Karina Nakata dos Santos

Drenatec / P. M. de Itapevi

Lucimar da Silveira

EE Amélia Kern Nogueira

Luís Sérgio Valentim
Marcelo Cardoso
Marcelo Carmargo Nonato

Secretaria Estado da Saúde
Vitae Civilis
Instituto de Ecoturismo do Brasil

Mareia Darrígo
Mareia de Oliveira Leite

P.M. de São Bernardo do Campo
Parque Estadual da Cantareira

Marcileide Maria da Silva

Associação Arca

Márcio Costa
Maria de Lourdes Lorenzertti
Maria Ligia Wertheimer
Marli Maria da Silva

SMA / CPLA
EMPLASA
Ass. Arco

SATS

Maurício T. Nascimento

CENPEC
Cons. Com. Saúde Franco da Rocha

Michico Ishlhara

CETESB

Maurício Porto
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Mir,iam Lagos Bustos

USP/POLI

Mônica F. Porto

FUSP
Cong. Assoe. Serra da Cantareira - CASC

Mônica L. Casimito
Nilton Calette

UBC

Re~iina Campos Santos
ReçJina Siqueira da Silva

SEMA / EMBU
SMA- EMBU

Ronaldo M. Figueira
Rosely A Signori Imbernon

PMSP/SVMA - Núcleo Zona Norte Vl

Rubens H. Born
Samuel R. Barreto

r
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FAEP - UMC
Vitae Civilis
SOS Mata Atlântica

Samuel Sussumu
Sérgio R. Travassos da Rosa

IPT

Sérgio Valentim

Sec. Estado da Saúde

Teresinha da Silva Melo

CPLA/SMA

Geografia - USP

Terezinha Oliveira Guzza

União das Mulheres

Vanda Trettel
Virgílio A!cides de Faria

CEMASI - UBC

Viviane Junqueira

Instituto Ecoar

Viviane Nascimento
Wagner Membribes Bossi

Assoe. Comercial Monte Azul
Cons. Intermunicipal do Grande ABC

Washington L. Feriance

VISA DIR IV

William Jorge Gerab

SVMA - GT da Zona Norte

MDV do ABC
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Anexo
Listagem dos projetos financiados pelo FEHIDROna Bacia do Alto Tietê
Tabela l - Por ordem cronol6g/ca

'

Projetos FEHIDRO- 1996 / 1999

,--

Nº CBHAT
00/01196

NºCONTRATO

00/02/96

260/98

00/04A/96

TOMADOR

EDUC. AMB. E MOBILIZ. P/ CRIAÇAO DE
SUBCOMITl:S
IMPLANT.SIST. INFORMAÇAO EM SAUDE E
MEIOAMB.

077198

150 000,00 P.M. EMBU

00/048/96

301/98

00/05/96

CANCELADO

148.970,00 P M. ITAPECERICA DA
SERRA
280.000,00 SANED • DIADEMA

00/06/96

282198

00/07/96

257/98

PR.SÓCIO AMB. COL.SELET. RES
SôL.PROT. MAN •..
PR.sacro AMB. COL.SELET. RES. SOL. PRO.
MAN .•.
COMPL. REDES COLETORAS BAIRRO
ELDORADO
PL. USOS INT. E DISC.AREAS
MARG.RES.P.CASTRO
BILLINGS POTAVEL POR INTEIRO 1

00/01A/97

228198

00/01B/97

238198

00/02/97

CANCELADO

00/03197

033/98

00/04/97

CANCELADO

00106/97

261/98

00107/97

CANCELADO

00108/97

058/98

00109/97

254/98

300.000,00 lli/UIESP
40.000,00 MDV
140.000,00 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE
130.000,00 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE
179.860,00 EMPLASA

PLANEJ. AMB. FISCALIZAÇAO APA VARZEA
DOTIETI:
'
DIAG SIST.GESTAO AMB. DA APA-VARZEA
RIOT!ETE
MAPEAM. DIGITAL USO 00 SOLO BACIA
ALTOTIETE
91.952,80 FUSP-INSTIT. GEOCIENCIAS BANCO OE DADOS ESPACIAIS B. A. TIETE
89.866,33 SECRETARIA DA SAUDE CVS
64.000,00 P.M. DIADEMA
80.000,00 P.M. RIBEIRÃO PIRES
42.000,00 P.M. COTIA
30.000,00 P.M. ITAPECERICA DA
SERRA/ASES
60.000,00 P.M. MAJRIPORA

00110/97

35.000,00 P.M. SALESôPOLIS

00/11/97

163.600,00 P.M. BIRITIBA MIRIM

00/12/97

306198

119.800,00 I.P.T. -SAO PAJLO

00/13197

230/99

162.500,00 SABESP

00/14/97

300198

118.600,00 P.M. FRANCO DA ROCHA

00/15197

163/98

100.000,00 P.M. ITAPEVI

00116/97

CANCELADO

1

00/17/97

ri

158.600,00 P.M. SANTANA DO
PARNAIBA
60.000,00 P.M. GUARULHOS

00/18/97

CANCELADO

46.766,41 P.M. EMBU GUAÇU

00/19/97

CANCELADO

36.500,00 P.M. JUQUITIBA

00/20/97

221/99

00/21/97

283/98

00/22197

CANCELADO

00/23/97

CANCELADO

00/24/97

20.521,18 P.M. SAO LOURENÇO DA
SERRAI SALVA MATA
189.460,00 VITAE CIVILIS
38.000,00 [AGUA E VIDA
43.360,87 ASES - SA0 PAUL.O
105.000,00 SOS MATA ATLANTICA

r
r
r
,1

r
,--

PROJETO

200.000.00 SECRETARIA 00 MEIO
AMBIENTE-CPLA
70.000,00 SECRETARIA DA SAUDECVS

007198

00105197

,..

VALOR

56

51ST. DE IN, EM SAUOE E VIGIL. DA
QUAL.AGUAS
DIAGN. RECURSOS HIDRICOS MUNICIPIO
DIADEMA
OIAGN. RESIOUOS SOLIOOS E PROGRAMA
EMA.P.M.
MONITORAMENTO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO
PROJ. INTEGRADO DE EDUCAÇAO E SAN.
AMBIENTAL
EST. POTENCIALTURISMO E LAZER
MUN.MAIRIPORÁ
BALNEARIO ECO TURISTICO DE
SALESÓPOLIS
PROJ.RECREAÇAO E LAZER LOTEAMENTO
NIRVANA
SUBS. MEIO FISICO P/ PLANEJ. DES . .IRRIG.
B.A.TIETE
CADASTRO DE IRRIGANTES DO ALTO TIETE
CONSTR.ESCAOARIAS HIDRAUL.E
DRENAGEM VIELAS
PREVENÇAO E DEFESA CONTRA
ENCHENTES
CANALIZ. E RETIFIC. CORREGO DO
BIQUINHA
PROJETO PARA PREVENÇAO DE
ENCHENTES
RECUP.TRECHO E.F.FEPASA/EMBU GUAÇU
MONITOR. E FISC.RIOS JUQUIA E SAO
LOURENCO
DIAG.AMB.E REC.P/
EXPLOR.ECOTUR.R.S.LOURENCO
CONt:AAO:
ESTAS.CORR.CIOAO.OEF.MANANCIAIS
CURSO OE CAPAC.ONGa E TECNICOS
MUNICIPAIS
PROGR.PLANEJ. E EDUCAÇAO AMBIENTAL
EDUC~~O AMBIENTAL • OBSERVANDO O
RIOTIETI:

-

'

Tabela l - Por ordem cronológica
Projetos
NºCBH-AT

NºCONTRATO

00/25197

289/98

00/26/97

032/99

00/28197

VALOR

TOMADOR

80.000,00 P.M. FRANCO DA ROCHA -

c.c.s.

36.046,00 A.C.I.M.A
46.766,41 P.M. SAO PAULO I SVMA

00/27/97
057/99

76.000,00 INSTITUTO SOCIO
AMBIENTAL • ISA
38.600,00 SINDICATO PESCADORES
'ARTESAIAIS S.PAULO
43.000,uu ABEPPOLLAR

00/29/97

295/98

00'30197
00/01/98

CANCELADO

00/02/98

096/00

01/01198

299198

UNIVERSIDADE DE S. PAULO
138.000,00 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE-CPLA
182.193,IIUlt".M. FRANCO DA ROCHA

01/02/98

294/98

109.419,00 CASC-CONGR.ASSOC.SERRA

016/99

900.750,00 FUSP·FUNDAÇAO

CANTARElRA

68.387,08 ASSOC.CULTURAL ACORDA

01/03198

-

-

FEHIDRO - 1996 / 1999
PROJETO
"CHAO VERDE TERRA FIRME' PROGR.EDUC AMB.
PROT.DAS AR.EAS DE VARZEA
B.GUARAPIRANGA
EDUC. AMB. EM SUB BACIAS DO
PIRAJUSSAAA
DIAGN.SOCIO AMBIENTAL
PARTICIP.BACIA BILLINGS
CARACT.S0C10 ECONOMICA
PESCADORES BILLINGS
AGUA DE BEBER

-

RELATORIO ZERO E PLANO DE BACIA P/
CBH•AT
IMPLANT.MOD. MATEM.QUALID.AGUA
RES.BILLINGS
CONTEN1,,AO DE
ENCOSTASIPREVENCÃO EROSÃO
NUCLEO AGUAS CLARAS - EDUCAÇAO
AMBIENTAL
ESTRADA PARQUE/MAIRIPORA

MAIRIPORÃ

01/04/98
01/05198

091/99
122/99

01/06/98

58.415,00 ASSOCIAÇAO AMIGOS DO
HORTO
209.561,00 SECRETARIA DO MEIO
IAMBIENTE-1.FLORESTAL
48.200.00 e.e s FRANCO DA ROCHA

01/07/98
02/01/98

083/99

83.824,00 P.M. MAIRIPORA
44.000,00 FAEP • MOGI DAS CRUZES

02/02/98

087/00

34.400,00 ABDS-

076199

AG.BRAS.P/DESENVOLV.SUS
TENTÁVEL
24.000,00 ASSOC. LARTERRA
EDUCACÃO AMBIENTAL
22.392,00 CEMASI

02/03/98
02104/98

18.000,00 P.M. SALESUt'OLIS
28.000.00 A. P.A.B.
49.200,00 EMPLASA

02/05/98
02/06/98
02/07/98

16.000,00 FAEP • MOGI DAS CRUZES

02/08198
02109/98

182/99

124.000,00 SABESP

02/10/98

32.300,00 BIO-BRAS

02111/98

41.000,00 FAEP • MOGI DAS CRUZES

02/12/98

007/99

98.000,00 FUNDAG / INSTITUTO DE

02/13/98

062/00

80.000,00 P.M. ITAQUAQUECETUBA

PESCA

68.000,00 SAA/CATVEDR/MC

02/14/98

OFICINAS OE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
AVIVENTAÇAO DIVISAS PARQUE
IJUQUERY
RECICLARTE - COLETA SELETIVA
ESCOLAR
SEMANA DA CANTAREIRA
COMPORTAMENTO GEOQUIMICO OE
MET .•.••••••
RECUPERAÇAO E PROTEÇAO BACIA
TAIAÇUPEBA
INFRA ESTRUTURA E DES. AMB.ETA
BIRITIBA MIRIM
ED.AMBIENTAL
P/CONSERV.B10D1V.ALTO TIETÊ
PEIXE VIVO
VERDE MEU
ATl.AS TEMA TICO SUB REGIAO TIETE·
CABECEIRAS
BANCO SEMENTES BIOMASSA AREAS
DEGRAO ......
CAPAC. PIMONITOR.E GER.
SIST.PROD.ALTO TIETÊ
IMPLANT.CENTRO EGIONAL
PROD.MUDAS E ESP.NAT.
SISTEMA GERENC.INFORM.S/REGIAO
ALTO TIETÊ
DIAGNOSTICO LIMNOLOGICO E LEV.
ICTIOF .......
PROJ. PARQUE MUNICIPAL VARZEA
R.TIETÊ • APACOLETA ESGOTOS EM MICRO BACIA
AGRICOLA
REVIVER O VERDE

02/15198
03/01/98

276198

80.000,00 P.M.SUZANO
52.550,00 ASSOC.INTERLAGOS EDUC.E DESCOBRINDO A GUARAPIRANGA -

03/02198

285198

48.900,00 P.M. ITAPECERICA DA SERRA

03/03198

206/98

29.200,00 P.M. SAO LOUFU:NÇO DA

03/04J98

277198

34.350,00 FUNDUNESP-

CULTURA

..,.j

CONSC.EMBIENT.
PROJ. INTEGRADO DE EDUC. E
SANEAM.AMBIENT. li
LIXO E CIDADANIA

SERRA
FUND.P/OESENVOLV.UNESP

CAPAC.TEC.EDUC.AMB.LIDERANÇAS
ORGAN •.•.•.

E

57

-

Tabela 1 - Por ordem cronológica
Projetos
N"CBH·AT

NO CONTRATO

03/05/98
03/06/98

269/98

FEHIDRO - 1996 / 1999

VALOR

TOMADOR

03/07198

281/98

27.500,00 SOS GUARAPIRANGA

03I08l98

16&'93

27.500,UII P.M.EMBU

03/09198

286199

03/10/98
Jl3/11/9a.

12.500,00 P.M. SAO PAULO/ A R CAPELA
SOCORRO
098/99
12.500,00 P.M.EMBU
.013199 .• _ . • _ .12..50().QO P.M. SAO PAULOJ SEHAB
-·-

03112/98

27.500,00 P.M. SAO PAULO / SVMA

03/13/98
03/14198

086/99

12.500,00 FEO. FAVELADOSE ASSOC.
EST. SÃO PAULO
63.425,00 CENPEC

03/15/98

256/99

74.270,00 P.M. ITAPECERICAOA SERRA

03116198

041/99

78.636.25 P.M.EMBU

03117/98
03/18198

080/00

79.200,00 P.M. SAO PAULO / SEHAB
80.000,00 SABESP

03/19/98

262/99

03/20/98

1641119

12.000,00 ACADEMIA DA CRIANÇA E DA
FAMILIA
12.040,00 SOS GUARAPIRANGA

04/01/98

051/00

04/02198
04103198

049199
064/99

04/04/98

284/98

04105/98
04/06198

303/98
236199

04/07/98
04/08/98
04/09/98
04/10/98
05/01198

205/99

05/02198
05/03/118
05104/98
05/05198

115199

05/06/98

CANCELADO

05/07198

204/99

05/08198

+

PALESTRASOE EOUCAÇAO
·.11.ue1ENTAL/REC.HIORIC.
EDUCAMB.REGIAO
MANAN.REPR.GUARAPIRANGA
MONIT.PARTICIP.COMUNIT.BACIA
GUARAPIAANGA
~.EOUC.
AMBIENTAL E CIDADANIA
DEEMBU
MEIO AMBIENTE E TRAB. DO SERVIDOR
PUBL.....
COlETA DE LIXO
VIZINHANÇA VERDE
CONS. E PROT.AMBIENT.BACIA
CAPIVARI IMONOSl
GUARAPIRANGASINAL DE VIDA
EDUC.AMBIENT.,REGIAO
MANANC.REPR.GUARAPIR...
PROJ.INTEG.EDUC.E RECOMPOSIÇAO
VEGETAL
l'ROGR.SOCIO ECON.CAPAC.E
ATUACÃO P/PROT••...
VIZINHANÇA VERDE • FASE li
CONSERV.PROT.AMBIENT.BACIA
CAPIVARI-MONOS
A ARTE E O MEIO AMBIENTE

FORMA8Ã0 AGENTES
MULTIP ICADORES DO PROC...
95.151,20 NOVA
ECOMUNIDADE-CENTRODE FOMENTO
SOC.AM.B SIT FRANCES/INSTIT. P/USO SUST....
ACQUA
74.955,20 SATS
DE OLHO NA BILLINGS
57.751,20 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PROGR. INFORMAÇOESVISUAIS ARPM
GRANDE ABC
BILLING
72.351,20 M D V· MOVIMENTOEM
BILLINGS POTAVEL POR INTEIRO li
DEFESA OA VIDA
BILLINGS MARGEM VERDE
59.751,20 ECOAR
120.000.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSULT.TEC.P/El.AB.LEIESPEC. DA
GRANDE ABC
APRM·BT
123.500,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO DE REFER.BAC.HIOROGR.BT
l!MONTAGEMl
GRANDE ABC
AUDITORIA NAO GOVERNAMENTAL
74.000,00 NOVA
SOC.AM.B.SIT.FRJASS.COM.JD. PLANO EMERG..•
C.CAMPO
EDUCAÇAO AMBIENTAL NA GESTAO DE
30.130.00 SEMASA - SANTO ANORE
BACIAS
FOMENTO A FISCALIZAÇÃOINTEGRADA
52.370,00 SECRETARIA00 MEIO
AMBIENTE• CPLA
175.000,00 P.M. ITAPEVl
OBRAS PREVENÇAO E DEFESA CONTRA
INUNDACÕES
IACAO LIMPEZA/PREVENINDO
124.790.00 P.M.OSASCO
ENCHENTES NO MUNIC...
!AGENDA21 DAS AGUAS
60 000,00 SOS MATA ATLANTICA
60.000,00 P.M. SANTANA00 PARNAIBA
LAGOA 00 BACURI
RECUP.AMBIENTALBACIA
-48.000,00 EMPLASA
HlOROG.PINHEIROS/PIRAP•.
81.000,00 P.M PIRAPORADO aoM JESUS PESQUISA OE MORBIDADE DO RIO
TIETla
200.000,00 P.M. ITAPEVI
PREVENÇAO E DEFESA C/ ENCHENTES•
2"ETAPA
No/lBENTM.~ GESTAODE B,tQl,.S
31.000,00 SOS LAGOA

58
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PROJETO

38.000.00 GAIA • MOVIMENTO
ECOLÓGICO
27.500,00 CENPEC

Tabela J - Por ordem cronológica
FEHIDRO - J996 / 1999

Projetos
NºCBH·AT

NºCONTRATO

00/02/llll
00/03/99
00/04199

VALOR

TOMADOR

PROJETO

95.7-40,00 SABESP

00/01199

102/00

CAMPANHA EDUCACIONALJUSO
RACIONAL E EC •.•.•.
- --..11.,LAGEM LODO DAS ETAS DA RMSP

il2.000,00 SABESP·
112.090,00 SOS MATAATLANTICA
36.000,00 SECRETARIA MEIO

"O CAMINHO DAS AGUAS" COMUNIC •.•.•.•.

AMBIENTE/INST.BOTÃNICA

00/05/99

511.020,00INSTITUTO SOCIO

00/06/911

79.000,00 FUCAMP I UNICAMP
- . - ..
120.000,00 SABESP/AE

-

!AMBIENTAL

00/07199

075IOO

- .

45.000,00 UNIAO DAS MULHERES DE

00/08199

SÃO PAULO

112.420,00 IPT

00/09/99
00/10/99

101/00

01/02/99

SB.000,00 ECOAR

108.000,UIJINSTITUTO SOCIO
AMBIENTAL

81.000,00 CASC • MAIRIPORA

01103/99

CYANOBACTERIAS TOXICAS EM
RESERV •..•.•
LEITURA DA PAISAGEM DOS MANANCIAIS
in.6.RMSP •.•
SISTEMA. DE DIAGNOSTICO E AVAl.lAÇAO
~ROJET •.•
EDUC. AMBIENTAL e/ENFOQUE EM TRAT.
ESGOTOS

-

A VIDA: A MULHER, A AGUA, A
ARVORE .•.•..•
EROSAO NA BH-AT: AVALIAÇAO DAS
DIRETRIZES •...
DESAFIO DAS AGUAS li

48.300,00 IPEH • FRANCO DA ROCHA

O'l/01/99

-

01/04/911

93.700,00 P.M. FRANCO DA ROCHA I

01/05199

45.000,00 SABESP • NORTE

01/06/99

24.000,00 SABESP • NORTE

FORTALECIMENTO DO SCBH-AT·JC PELA
PARTICIP •...
DIAGNOSTICO SOCIO AMB. E PARTIPAT.
CANTAREIRA
PROGR. EDUC.AMBIENTAL NUCLEO
ÁGUAS CtAAAS
CHAO VERDE TERRA FIRME

C.C.S.F.R.

02/01199

090/00

39.600,00 DAEE

02/02/99

21.800,00 FAEP • MOGI DAS CRUZES

02/03/99
02/04/99

15.000,00 FAEP • MOGI DAS CRUZES
14.400,00 ASS.COMUM.CHACARA 3

02/05/99

80.000.00 SABESP

02/06/99

64.460,00 SABESP

02/07/99

22.300,00 SABESP

02/08/99
02/09/99

30.000,00 SECRETARIA MEIO
AMBIENTE I CPtA
37.190,00 ASS.COMUM.CHACARA 3

02/10199

MENINAS
75.250,00 SABESP • BIRITIBA MIRIM

03/01/99

21.800,00 SOS GUARAPIRANGA

03/02/99

53.853,00 P.M. ITAPECERICA DA

03/03/99

27.500,00 P.M. EMBU GUAÇU

MENINAS

SERRA

03/04/911

077/00

-40.770,00 P.M. SAO PAULO I SVMA

CAAACTERIZAÇAO ~
BACIA DOS
CRISTAIS
PROGR.ED.AMBIENT.AKcA CINTURAO
VERDE .....
LAMA LUZ E MAGIA· EDUC.AMBIENT.AO
LONG .•.•.•
SISTEMA GERENCIAL INF. S/ REGIAO
ALTO TIETÊ li
QUIMICA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
NUCLEO CONVIV.SOCIOAMB.LAGOA APA
VARZEAT ..
CENTRO OE EDUC. E DIF. DE
TECNOLOG.AMB PQ ..
PROGR.EOUC.AMB. PARA PLANO EMERG.
LESTE
PURA· PROGRAMA DE USO RACIONAL DA
AGUA
GERENCIAMENTO DAAPA VARZEA TIETE
PROGR.EDUC.AMB.NA CHACARA 3
MENINAS
AVALIAÇAO RISCOS AMBI. SISTEM
PROD.ISOL. •....
CONSTRUINDO O FUTURO DA
GUARAPIRANGA
PROJETO INTEGRADO: EDUCAÇAO,
RECONHEC •..•.•..
REPOVOAMENTO DOS RIOS EMBU GUAÇU
ES.RITA
ESTRUTURA FUNDIARIA DA APM REG
SUL.. ....
IAOOTE UM RIO, RUA OU PRAÇA

03/05199
03/06/99

53.900,00 GAIA· EMBU GUAÇU
58.574,00 INSTITUTO SOCIO

2000\

03/07/99

AMBIENTAL
60.000,00 P.M. SAO LOURENÇO DA

03/08/99

56.380,00 ESPAÇO· FORMAÇAO,

DESENVOLV. AGENDA COMUM DA
SOCIEDADE CIVIL

ASSES. DOCUMENT ..

ATUALIZAÇAO DO DIAGNOST.SOC •.•.•.. (v.

-

-

LIXO E CIDADANIA
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Tabela l - Por ordem cronológica
Projetos FEHIDRO - 1996 / 1999
NºCBH-AT
03/09199

04/02/99
04/03/99

NºCONTRATO

TOMADOR
VALOR
27.000,uu ACADEMIA DA CRIANÇA E
DA FAMILIA
80.000,00 CONSORCIO
INTERMUNICIPALGRANDE
ABC
99.600,00 NEJUS-NUCLEO ESTUDOS
JURIOICOS E SOCIAIS
78.000,00 INSTITUTO ACQUA
59.530,0C IPT

04/05/99

12.724,36 CEPAM

"""""""

70.uuu,uu owv • -·-

DA VIDA

-

····-· , v u1:r1:""'

130.000,00 P.M. ITAPEVI

60.000,00 P.M_ JANDIRA

CANALIZAÇAOAFLUENTE CORREGO DOS
MATEUS

05/04199

38.000,00 CONS.PROTEÇÃO MEIO
AMBIENTE DE OSASCO

PROGR. EDUC. AMBIENT. PQ CHICO
MENDES

05105/99

31.000,00 CENTRO COOP.MORAOIA
POPULAR 1• MAIO

PROGR. EOUC. AMBIENT. RIBEIRAO
CARAPICUlBA

05106/99

71.000,00 SABESP

AVALIAÇÃO RISCOS AMl!IENTAIS
SIST.PROD.ISOL.-·-

05/07/99

31.000,00 DAEE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL APA TIETE-ILHA
TAMBOR!:.

,........
r

/

IBARR. CONTENÇÃO NO CORREGO PAIM •
3"ETAPA
EDUC. AMBIENT. P/ REG~O CORREGO
RICO

05103199

...-

,........

OFICINAS PI ELAB. PROJ. VOLTADOSA
PRESERV••••.
.-urs IN 11:IISU• Y r"""'

"41.000,00 SOCIEDADE AMIGOS JO
~ONANÇAII

1

r--

CURSO 5A5ICO OE PLANEJAMENTO E
t::ESTÃO
NAVEGAR 1:. PRECISO! UM BARCO
ESCOLA É NEC:•.•.
ESTUDOS DA OISPOSIÇAO OE

05/02199

,-1

I

SIST. INFORM. HIDROL. ~ ALERTA REGIAO
GOABC

--

04104199

05/01199

PROJETO
A ARTE E O MEIO AMBIENTE li
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Tabela 2 - Por categoria de tomador
ESTADO
N" CBH-AT

NªCONTRATO

VALOR

00/01/96

007/98

200.000,00

00/02/96

260/98

70.000,00

00/06/96

282/98

300.000,00

140.000,00

00/01A/97

228198

00/018/97

238/98

00/02/97

CANCEL.AOO

00/03197
00/04/97

033198
CANCELADO

00/12197

306198

00/13197
00/01/98

230199
018/99

00/02198

096/00

01/05198

122199

02/07/98
02/09/98

182/99

02/12/98

007/99

03104198

277/98

03107198

281198

03118/98
03/20/98

164/99

04/10198
05105/98
00/01199
00/02/99
00/04/99

102/00

OO/OS/99
00/07199

075100

00/09199
01/05/99
01/06/99
02/01/99
02/05/99
02/06/99
02/07/99

090/00

PROJETO
TOMADOR ORGAO
ESTADUAL
SECRETARIA DO MEIO
EOUC. AMB. E MOBIL.IZ. P/ CRIAÇAO DE
AMBIENTE-CPLA
isUBCOM~S
SECRETARIA DA SAUOE-CVS IMPLANT.SIST. INFORMAÇAO EM SAUDE E
MEIOAMB.

PL. USOS INT. E DISC.AREAS
MARG.RES.P.CASTRO
SECRETARIA DO MEIO
PLANEJ. AMB. FISCALIZAÇAO APA VAAZ.EA
AMBIENTE
DO TIETÊ
130.000,00 SECRETARIA DO MEIO
OIAG SIST.GESTAO AMB. DA APllrVARZEA
RIO T1ETiã
-.
AMBIENTE
179.860,00 EMP1.ASA
MAPEAM. DIGITAL USO 00 SOLO BACIA
ALTOTJETE
91.952.80 FUSP-INSTIT. GEOCIENCIAS BANCO DE DADOS ESPACIAIS B. A. TIETE
69.866,33 SECRETARIA DA SAUDE SIST. DE IN. EM SAUOE E VIGIL. DA
QUAL.ÁGUAS
CVS
119.800,00 I.P.T. -SAO PAULO
sues. MEIO FlSICO PI PLANEJ. OES . .IRRIG.
8.A. TIETE
182.500 00 SABESP
CADASTRO DE IRRIGANTES DO ALTO TIETE
900.750,00 ttJSP-FUNDAÇAO
RELATORIO ZERO E PLANO OE BACIA PI
UNIVERSIDADE DE S. PAULO CBH-AT
138.000,00 SECRETARIA DO MEIO
IMPLANT.MOO. MATEM.QUALID.AGUA
AMBIENTE-CPLA
RES.BILLINGS
209.561,00 SECRETARIA DO MEIO
AVIVENTAÇAO DIVISAS PARQUE JUQUERY
AMBIENTE·I.FLORESTAL
49.200,00
ATLAS TEMATICO SUB REGIÃO TIETE·
EMPLASA
CABECEIRAS
124.000,00 SABESP
CAPAC. PIMONITOR.E GER.
SIST.PROD.ALTO TIETÊ
98.000,00 FUNOAG / INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO LIMNOLOGICO E LEV.
ICTlOF .......
PESCA
34.350,00 FUNDUNESPCAPAC.TEC.EDUC.AMB.LIDERANÇAS E
FUND.PIDESENVOLV.UNESP ORGAN .......
27.500,00 SOS GUARAPIRANGA
MONIT.PARTICIP.COMUNIT.BACIA
GUARAPIRANGA
CONSER\/.PROT.AMBIENT.BACIA CAPIVARI80.000,00 SABESP
MO NOS
12.040,00 SOS GUARAPIRANGA
FORMAÇAO AGENTES MULTIPLICADORES
OOPROC .••
52.370,00 SECRETARIA DO MEIO
FOMENTO A FISCALIZAÇAO INTEGRADA
AMBIENTE • CPLA
48.000,00 EMPLASA
RECUP.AMBIENTAL BACIA
HIDROG PINHEIROSIPIRAP •.
CAMPANHA EDUCACIONAL/USO RACIONAI. E
95.740,00 SABESP
EC ......
82.00000 SABESP
RECICLAGEM LODO DAS ETAS DA RMSP
36.000.00 SECRETARIA MEIO
CYANOBACTERIAS TÓXICAS EM RESERV ......
AMBIENTEIINST.BOTÂNICA
79.000,00 FUCAMP I UNICAMP
SISTEMA OE DIAGNOSTICO E AVALIAÇAO
PROJET •..
EDUC. AMBIENTAL CIENFOQUE EM TRAT.
120.000,00 SABESP/AE
ESGOTOS
112.420,00 IPT
EROSAO NA BH-AT. AVALIAÇAO DAS
DIRETRIZES •...
CARACTERIZAÇAO AREA BACIA DOS
45.000.00 SABESP • NORTE
CRISTAIS
24.000,00 SABESP • NORTE
PROGR.EO.AMBIENT.AREA CINTURAO
VERDE .....
LAMA LUZ E MAGIA· EDUCAMBIENT.AO
39.600,00 DAEE
LONG ..•.•.
CENTRO OE EDUC. E DIF. DE
80.000,00 SABESP
TECNOLOG AMB.PQ ..
PROGR EDUC.AMB. PARA PLANO EMERG.
64.460,00 SABESP
LESTE
PURA·
MOGRAM,\ DE USO RACIONALDA AGUA
22.300 00 SABESP
SABESP

-l

-

-...
-

----
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Tabela 2 - Por categoria de tomador

i •
ESTADO

,-i

r-

VALOR

TOMADOR ORr.l.t.O ESTADUAL

PROJETO

02108/99

30.000,00

02110/99

75.250,00

SECRETARIA MEIO AMBIENTEI
CPLA
SABESP • Bl~mBA MIRIM

GERENCIAMENTO DA APA
VARz.EA TIETÉ
AVAI..IAÇA:O RISCOS AMBI. SISTEM
PROO.ISOL..••..

03/01/99

21.800,00

SOS GUAAAPIRANGA

04/04199

59.530,00

IPT

04/05199

12.724,36

CEP.AM

05l06/99

71.000,00

SABESP

05/07199

31.000,00

DAEE

CONSTRUINDO O FUTURO DA
GUARAPIRANGA
ESTUDOS DA DISPOSIÇAO DE
CONTAMINANTI:S •.•.•
OFICINAS PI ELAB. PROJ.
jl,'OLTADOS A PRESERV ..•..
AVALIAÇÃO RISCOS AMBIENTAIS
SIST.PROD.ISOL...
EDUCAÇÃO AMBIENTAL Af'A
TIETÊ-ILHA TAMBORÉ

N" CBH-AT

N•CONTRATO

(

ri

,-'

TOTAL

4.339.574,49

r
1

,-,--

r
1

,-ri

r-!

,-r-

,-,-(

,-,-1
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Tabela 2 - Por categoria

-

de tomador

MUNICÍPIOS
NºCBH...t.T
OOI04A/96

N"CONTRATO
on/98

VALOR
150.000,00

00/049196

301198

148.970,00

00/05196

CANCELADO

280.000,00

00/05197

64.000,00

00/06/97

281/98

80.000,00

00/07/97

CANCELADO

42.000,00

00/08/97

058/98

30.000,00

00/09/97

254/98

60.000,00

00/10/97

35.000,00

00111197

163.600,00

00/141117

300/98

118.600.00

00/15197

163/98

100.000,00

00/16/97

CANCELADO

158.600,00

00/17197
00118/97
00119/97

CANCELADO
CANCELADO

60.000 00
46.766 41
36.500,00

00/20/97

221/99

20.521,18

00/25/97

289/98

80.000,00

00/27/97
01/01/98
01/06/98
01/07/98
02/05/98
02/13198

46.766,41
299/98

182.193,60

062/00

48.20000
83 82400
18.00000
80.000,00

02/14/98

68.000,00

02/15/98
03/02/98

285/98

80.00000
48.900,00

03103/98

206/98

29.200,00

03108/98

188198

27.500.00

03/09/98

286199

12.500,00

03/10/98
03/11/98
03/12/98

098/99
013199

12.500 00
12.500,00
27.500,00

03/15/98

258199

74.270,00

03/16/98

041/99

78.636,25

03/17/98
04/03/98

080/00
064/99

79.200 00
57.751,20

TOMADOR
P.M.EMBU

PROJETO
PR.SOCIO AMB. COL.SELET. RES. SOL.PROT.
MAN.•.
P.M. ITAPECERICA DA SERR.t PR.isoc;IO AMB. COL.SELET. RES. SOL. PRO.
MAN..
SANED - DIADEMA
COMPL. REDES COLETORAS BAIRRO
ELDORADO
P.M. DIADEMA
OIAGN. RECURSOS HIORICOS MUNICIPIO
DIADEMA
P.M. RIBEIRÃO PIRES
OIAGN. RESIOUOS SOLIDOS E PROGRAMA
EMA.P.M.
P.M.COTIA
MONITORAMENTO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO
P.M. ITAPECERICA DA
PROJ. INTEGRADO OE EOUCAÇAO E SAN.
SERRAIABES
AMBIENTAL
P.M. MAIRIPORÃ
EST. POTENCIAL.TURISMO E LAZER
MUN.MAIRIPORÃ
P.M. SALESOPOLIS
SAl.N!ãARIO ECO TURISTICO DE
SALESÔPOLIS
P.M. BIRITIBA MIRIM
PROJ.RECREAÇÃO E LAZER LOTEAMENTO
NIRVANA
P.M. FRANCO DA ROCHA
CDNSTR.ESCADARJAS HIDRAUL.E
DRENAGEM VIELAS
P.M. ITAPEVI
PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA
ENCHENTES
P.M. SANTANA DO PARNAIBA CANALIZ. E RETIFIC. CORREGO DO
BIQUINHA
P.M. GUARULHOS
PROJETO PARA PREVENÇAO DE ENCHENTES
P.M. EMBU GUACU
RECUP.TRECHO E.F.FEPASA/EMBU GUAçU
P.M. JUQUITIBA
MONITOR. E FISC.RIOS JUQUIA E SÃO
LOURENCO
P.M. SAO LOURENÇO DA
DIAG.AMB.E REC.P/
SERRA/ SALVA MATA
EXPLOR.ECOTUR.R.S.LOURENCO
P.M. FRANCO DA ROCHA 'CHÃO VERDE TERRA FIRME' • PROGR.EDUC
AMB.
P.M. SÃO PAULO I SVMA
EDUC. AMB. EM SUB BACIAS DO
PIRAJUSSARA
P.M. FRANCO DA ROCHA
CONTENÇAO DE ENCOSTAS/PREVENÇÃO
EROSÃO
C.C.S. FRANCO DA ROCHA RECICLARTE - COLETA SELETIVA ESCOLAR
P.M. MAIRIPO<>ll.
SEMANA DA CANTAREIRA
P.M. SALESôPOLIS
PEIXE VIVO
P.M. ITAQUAQUECETUBA
PROJ. PARQUE MUNICIPAL VÃRZ.EA R.TIETÊ •
APA•
SAA/CATl/EDR/MC
COLETA ESGOTOS EM MICRO BACIA
AGRICOLA
P.M.SUZANO
REVIVER O VERDE
P.M. ITAPECERICA DA SERR.O PROJ. INTEGRADO OE EOUC. E
SANEAM.AMBIENT li
P.M. SAO LOURENÇO DA
LIXO E CIDADANIA
SERRA
P.M. EMBU
PROGR.EOUC. AMBIENTAL E CIDADANIA OE
EMBU
P.M. SAO PAULO IA R
MEIO AMBIENTE E TRAB DO SERVIDOR
CAPELA SOCORRO
PUBL.. ...
P.M.EMBU
COLETA OE LIXO
P.M. SAO PAULO I SEHAB
VIZINHANCA VERDE
P.M. SÃO PAULO I SVMA
CONS. E PROT.AMBIENT.BACIA CAPIVARI
IIMONOSI
P.M. ITAPECERICA DA SERRA PROJ.INTEG.EOUC. E RECOMPOSIÇAO
VEGETAL
P.M. EMBU
PROGR.SOCIO ECON.CAPAC. E ATUAÇÃO
P/PROT. ....
P.M. SAO PAULO I SEHAB
VIZINHANCA VERDE - FASE li
CONSORCIO
PROGR. INFORMAÇOES VISUAIS ARPM
INTERMUNICIPAL GRANDE
BILLING
ABC

c.c.s.

-

-

-

--

--
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Tabela 2 - Por categoria de tomador
MUNICÍPIOS
N•CeH-AT

,--

04/08/98

N" CONTRATO

236199

!NJERMUNICIPAL GRANDE

~

!..

,--

123.500,00

04/07/98

CONSORCIO
INTERMUNICIPAL GRANDE
ABC
3D.l.>U,00 ;:,cMASA • ~AN I o ANORt;

\MIU>llll8
05/01/98

205199

05102/98

,--

r

124.790,00

P.M.OSASCO

P.M. SAN1ÃNA 00 PARNPJBA LAGOA 00 BACURI

61.000,00

05/07/98

204/99

200.000,00

P.M. PIRAPORA 00 BOM
JESUS
P,M. ITAPEVI

01/04199

93.700,00

P.M. FRANCO DA ROCHA I

03/02199

53.1158,00 P.M. ITAPECERlCA DA~

03/03/99

27.500,00

e.e s.F.R.

P.M. EMBU GUAÇU

40.770,00

P.M. SAO PAULO J SVMA

03/07/99

60.000,00

04/01/99

80.000,00

05/01/99

130.000,00

P.M. SAO LOURENÇO DA
SERRA
CONSORCIO
INTERMUNICIPAL GRANDE
ABC
P.M. ITAPEVI

05103/99

60.000,00

P.M. JANDIRA

077/00

TOTAL

4.182.247,05

,--

,-,--

i

,--
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,-1

.....,.,11:;N,,..._ NAuc<>1"0 DE
!BACIAS.
OBRAS PREVENi,;AU E DEFESA CONTRA
INUNOACÕES
AÇAO LIMPEZA/PREVENINDO ENCHENTES
NOMUNIC ••.

60.000,00

,--

,--

CENTRO DE REFER.BAC.HIDROGR.BT
{MONTAGEM)

CANCELADO

03/0-4/99

,--

175.000,00 P.U. ITAPEVI

PROJETO
CONSULT.lEC.P/ElAB.U:J ESPEC. DAAf'RM.
BT

05106/98

05/04/98

r-

TOMADOR

VALOR

12D.000,00 CONliUKCIO

PESQUISA OE MORBIOAOE 00 RIO TIETE
PREVEN..-, E OEFESA C/ ENCHENTES - 2"
ETAPA
CHAO VERDE TERRA FIRME
PROJETO INTEGRADO: EOUCAÇAO,
RECONHEC .•......
REPOVOAMENTO DOS RIOS EMBU GUAÇU E
S.RITA
ESTRUTURA FUNOIAKIA DA APM REG
SUL.. ....
LIXO E CIOADAN IA
SIST. INFORM. HIDROL E ALERTA REGIAO
GOABC
8ARR. CONTENÇAO NO ~GO
PAIM • 3•
ETAPA
CANALIZAÇAO AFLUENTE CORREGO DOS
MATEUS

Tabela 2 - Por categoria de tomador

SOCIEDADE CIVIL
N"CBH-A'
00/07/96
00121197

N'CONTRATO
257/98
283198

00/22/97

CANCELADO

00/23/97
00124197

CANCELADO

001'26197

032/99

00/281111

057/99

-----

- ·-

00/29/97

295198

OOl30l!l7
01/02/98

CANCELADO
294/98

01/03/98

VALOR
40.000 00
169.460,00

-

PROJETO
BIU.INGS POTAVEL POR INTEIRO 1
l(;ONEAAO:
ls:c,TAB.CORR.CIOAO.OEF.MANANCIAIS
38.000,00
AGUAEVJOA
CURSO DE CAPAC.ONGs E TECNICOS
IMUNJCIPAIS
43.360 87
ASES • ~IO PAULO
PROGR.PLANEJ. E EDUCA"lloO AMBIENTAL
105.000,00
SOS MATA ATLANTICA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL • OBSERVANDO O
laroTIETt
36.046,00. IA.C,J,M.A
PROT.DAS ÃREAs OE V~
B.GUAAAPIRANGA
76.000,00
INSTITUTO SOCIO
OIAGN.S0t.lO AMBIENTAL PARTICIP.BACIA
------~ - - - IAMBIENTAL-lSA
iAIM:tNGS
38.600,00
SINDICATO PESCADORES CARACT.soCJO ECONOMICA PESCAOORE:
ARTESAIAIS S.PAULO
BILLINGS
l.lr::11.a. DE BEBER
43.000 00
ABEPPOLI.AR
109.419,00
CASC-CONCR.ASSOC.
NUCLEO AGUAS CLARAS • EDUCAÇÃO
SERRA CANTAREIRA
iAMBIENTAL

-----=

68.387,08

01/04/98

091199

58.415,00

02/01/98
02/02/98

083/99
087/00

44.00000
34.400,00

076/99

22.392,00

02103/98
02/04/98

24.000,00

02/06/98
02108/98

28.000,00
16.000,00

02110/98

32.300,00

02111/98

41.000,00

03/01/98

276198

03/05/98
03/06/98

03114/98

52.550,00
36.000,00

269/98

03/13198

27.500,00
12.500,00

086199

TOMADOR
IMDV
VITAE CIVIUS

63.425,00

ASSOC.CUL TURAL
ESTRADA PARQUEIMAIRIPORA
ACORDA MAIRIPORÃ
AMIGOSOO OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
HORTO
FAEP • MOGI DAS CRUZES COMPORTAMENTOGEOQUIMICO DE MEL ..••..
ABDSRECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO BACIA
AG.BRAS.P/DESENVOLV. TAIAÇUPEBA
SUSTENTÁVEL
ASSOC. LARTERAA
INFRA ESTRUTURA E DES. AMB.ETA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
BIRITIBA MIRIM
CEMASI
ED.AMBIENTAL P/CONSERV.BIODIV.ALTO

.•.

-

-

-

--

IT1m

A. P.A. B.
VERDE MEU
FAEP • MOGI DAS CRUZES BANCO SEMENTES BIOMASSA AREAS
DEGRAO ......
BIO-BRAS
IMPLANT.CENTRO EGIONAL PROD,MUDAS
ESP.NAT.
FAEP - MOGI DAS CRUZES SISTEMA GERENC.INFORM.S/REGIAO ALTC

mm

~SOC.INTERLAGOS
EOUC E CULTURA
GAIA· MOVIMENTO
ECOLÓGICO
CENPEC

DESCOBRINDO A GUARAPIRANGA CONSC.EMBIENT
PA1.ESTRAS DE EDUCAÇAO
AMBJENTAL/REC.HIDRIC.
EDUC.AMB.REGIÃO
MANAN REPR.GUARAPIRANGA
GUARAPIRANGA SINAL DE VIDA

FED. FAVElAOOS E
ASSOC. EST. SÃO PAULO
CENPEC
EOUC.AMBIENT.,REGIÃO
MANANC.REPR GUARAPIR ..•
ACADEMIA DA CRIANÇA A ARTE E O MEIO AMBIENTE
E DA FAMILIA
NOVA
ECOMUNIDAOE-CENTRO DE FOMENTO
SOC.AM.B.SIT.FRANCES/ P/USO SUST....
INSTIT.ACQUA
SATS
DE OLHO NA BILUNGS
M D V • MOVIMENTO EM BlLLINGS POTAVEL POR INTEIRO li
DEFESA DA VIDA
ECOAR
BlLLINGS MARGEM VERDE
INUV1'
AUDITORIA NAO GOVERNAMENTAL PLANO
SOC~CCM.D.
EMERG ..•
C.CAMPO

03119198

262199

12.000,00

04/01198

051/00

95.151,20

04/02/98
04/04/98

049/99
284198

74.955 20
72.351,20

04/05198
04/08/98

303/98

59.751.20
74.000,00

05/03191!
05108/98

115199

60.000,00
31.000,00

SOS MATA ATLANTICA
SOS LAGOA

00/03199
00/05199

112.090 00
59.020,00

SOS MATA ATLANTICA
NS1TTVTO soa:)AMlENllll.

00/08/99

45.000,00

UNIAO DAS MULHERES DE
S.I.OF'AULO

AGENDA21DASAGUAS
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTAO OE
BACIAS
"O CAMINHO DAS AGUAS" COMUNIC ........
LEITURA DA PAISAGEM DOS MANANCIAIS
OARMSP ...
A VIDA: A MULHER, A AGUA, A ARVORE .......

-

---

-
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Tabela 2 - Por categoria

de tomador

SOCIEDADE CIVIL

,

ri

N"CBH~
01/01/99

H" CONTRATr

VALOR
48.300.00

01/02199

,oa.000,00

01/03199

81.000,00

02/02/99

21.800,00

02/03199
02/04/99

15.000 00
1,uoo,00

·-

r--

r--

r--

02/09/99

37.190,00

03/05199
03106/99
03108/99

53.90000
58.574 00
56.380.00

03109/99

27.000,00

04/02/99

99.600,00

04/03/99

78.000,00

04/06/99

70.000,00

05/02/99

'41.000,00

05104/99

36.000,00

05105/99

31.000,00

TOMADOR
PROJETO
IPEH • FRANCO DA ROCHA FORTAI..ECIMENTODO SCBH-AT.JC PELA
PARTICIP•...
!INSTITUTO SOCIO
ror,.GNOSTICO SOCIO AMB. E PN(flf)AT.
AMBIENTAL
CANTAAEIRA
CASC • MAIRIPORÃ
PROGR. EDUC.AMBIENTALNUCLEO AGUAS
CLARAS
FAEP • MOGI DAS CRIJlES 151STEMAGERENCIAL INF. SI REGIÃO ALTO
Tlffill
AEP • MOGI DAS CRUlES QUIM1ra MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
IASS.COMUM.CHACAAA 3
NÚCLEO CONVIV.SOCIOAMB.LAGOAAPA
IIFNINAS
lvARZEAT..
ASS.COMUM.CHACARA 3
PROGR.EDUC.AMB.NAc;HACARA3 MENINAS
MENINAS
GAJA· EMBU GUACU
ADOTE UM RIO RUA OU PRAr:A
INSTITUTO SOCIO AMBll:NTAL
·•O DO DIAGNOST.Sl'\r •...iv.2000
DlãSENVOLV.AGENDA COMUM DA
ESPAiO - FORMA?à°,
A!'lSE S. DOCUM
.•
SOCIEOADE CIVIL
ACADEMIADA CRIANÇAE DA A ARTE E O MEIO AMBIENTE li
FAMILIA
NEJUS-NUCLEO ESTUDOS CURSO BASICO DE PLANEJM1ENTO E
JURIDICOS E SOCIAIS
GESTÃO
INSTITUTO ACQUA
NAVEGAR E PRECISO! UM BARCO ESCOLA IÊ
NEC.....
MDV • MOVIMENTO DEFESA BILLINGS POR INTEIRO - 3• FASE
DA VIDA
SOCIEDADE AMIGOS JO
EDUC. AMBIENT. P/ REGIAO CuttREGO RICO
BONANCAII
CONS.PROTEÇAO MEIO
PROGR. EOUC. AMBIENT. PQ CHICO MENDES
AMBIENTE OE OSASCO
CENTRO COOP.MORAOIA PRO~. EOUC. AMBIENT. RIBEIRÃO
POPULAR 1• MAIO
CARAPICUIBA

~··

2.900.217,75

RESUMO
.ESTADO:
4.339.574 49
. MUNICIPIOS:
4.182.247 05
• SOCIEDADE CIVIL: 2.900.217 75
• TOTAL:

r+
f

r+:
(

r+
f

r+
f

r--

r=
r-r+:
r
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11.422.039 21

Tabela 3 - Segundo Comitê

e Subcomltês

PROJETOS BACIA DO ALTO TIETÊ
NºCBH-AT

NºCONTRATO

VALOR

00/01/96

007/98

200.000,00

00/02196
OOI04Ml6
OOl(MB/96
00/05/96
OOI06/96
00/07/96
00/01A/97
00/01Bi97
00/02/97
00103/97
00/04/97
00/05/97
00/06/97
00/07197
00/08/97
00/09/97
00/10/97
00111/97
00/12/97
00113/97
0011"'97
00115/97
00/16197
00/17/97
00/18/97
00/19/97
00/20/97

00/21197
00/22/97
00/23197
00/24197

TOMADOR

PROJETO

SECRETARIA 00 MEIO
EDUCAÇ,i,O AMBIENTAl PARA CRIAÇ,i,O
· 1-e:t rRCOMfraS
. AMBIENTE-c!'lA
2eOl9!1
70.000,00 SECRETARIA. DA SAUDE-CVl IMPI.ANT11ç.&.OSISTEMA INFORM.SAUDE E
MEIO AMBIENTE.
077198
150.000,00 PREFEITURA. EMBU
PROGRAMA SOCIO-AMBIENTAl COLETA
SELETIVA
301/98
148.970,00 PREFEITURA. ITAPECERICA PROGRAMA SOCIO AMBIENTAL.COLETA
DA SERRA
SELETIVA
CANCELADO
280.000,00 SANED • DIADEMA
COMPL. REDES COLETORAS BAIRRO
ELDORADO
28219a .. . . .300;000,00. SASESB - GOVERNO
. PLANO USO MARGENS REPRESA PAIVA
ESTADUALSP
CASTRO
257/98
-40.000,00 MDV - MOVIMENTO DEFESA BILLINGS POTAVEL POR INTEIRO 1
VIDA ABC
228198
1-40.000,00 SECRET.ESTAOUAL MEIO
PLANEJAMENTO FISCALIZAÇAO APA
AMBIENTE • CPL.6.
VAAZ.EA DO Tim
238198
130.000,00 SECRETARIA EST. MEIO
DIAG SIST.GESTÃO AMB. DA APA-VAP.ZLA
AMBIENTE • CPLA
RIOTIETE
CANCELADO
179.860,00 EMPLASA e AUTARQUIA
MAPEAM. DIGITAL USO DO SOLO BACIA
ESTADUAL
ALTOTIETE
033/98
91.952,80 FUSP-INSTIT. GEOCIENCIAS BANCO DE DADOS ESPACIAIS BACIA ALTO
TIETE
CANCELADO
.. 611.866,33 SECRETARIA DA SAUDE •
SISTEMA INTEGRAL SAUDE E VIGILANCIA
CVS
ÁGUAS
6,1.000,00 PREFEITURA DIADEMA
OIAGôSTICO RECURSOS HIDRICOS
DIADEMA
261/98
80.000,00 PREFEITURA RIBEIRÃO
DIAGNOSTICO RESIDUOS SOUOOS
PIRES
CANCELADO
-42.000,00 PREFEITURA COTIA
MONITORAMENTO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO
058/98
30.000,00 PREFEITURA ITAPECERICA PROJ. INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E SAN.
DA SERRA/ASES
AMBIENTAL
254198
60.000,00 PREFEITURA. MAIRIPORÃ
ESTUDO POTENCIALTURISMO E LAZER DE
MAIRIPORÃ
35.000,00 PREFEITURA. SALESOPOLIS BALNEARIO ECO TURISTICO OE
SALESÓPOLIS
163.600,00 PREFEITURA BIRJTIBAMIRJM PROJ.RECREAÇÃO E LAZER LOTEAMENTO
NIRVANA
306/98
119.800,00 I.P.T. •SAO PAILO
SUBS. MEIO FISICO P/ PLANEJ. DES . .IRRIG.
B.A.TIETE
230/99
162.500,00 SASESB • GOVERNO
CADASTRO OE IRRIGANTES DO ALTO TIETI
ESTAOUALSP
300/98
118.800,00 PREFEITURA FRANCO DA CONSTR.ESCAOARIAS HIDRAUL.E
ROCHA
DRENAGEM VIELAS
183198
100.000,00 PREFEITURA ITAPEVI
PREVENÇAO E DEFESA CONTRA
ENCHENTES
CANCELADO
158.600,00 PREFEITURA SANTANA 00 CANALIZ. E RETIFIC. CORREGO DO
PARNAIBA
BIQUINHA
60.000,00 PREFEITURA GUARULHOS PROJETO PARA PREVENÇAO OE
ENCHENTES
CANCEL.6.DO
46.766,-41 PREFEITURA EMBU GUAÇU RECUP.TRECHO E.F.FEPASA/EMBU GUAÇl
CANCELADO
36.500,00 PREFEITURA JUQUmBA
MONITOR. E FISC.RIOS JUQUIA E SAO
LOURENCO
221/99
20.521,18 PREFEITURA SÂO
OIAG.AMB.E REC.P/
LOURENÇO DA SERRA J
EXPLOR.ECOTUR.R.S.LOURENÇO
SALVA MATA
283198
169.-460,00 VITAE CIVILIS • ONG
CONEXÃO:
ESTAB.CORR.CIOAD.DEF.MANANCIAIS
CANCELADO
38.000,00 IAGUA E VIDA - ONG
CURSO DE CAPAC.ONGs E TECNICOS
MUNICIPAIS
CANCELADO
43.360,87 ABES • ~~~ PAULO
PROGR.PLANEJ. E EDUCAç.1.0 AMBIENTAL
ASSOCIA O PROFISSIONAL
105.000,00 SOS MATA ATLANTICA • ONG EDUCAÇÃO AMBIENTAL - OBSERVANDO O
RIOTlrn

-

-,

1

-

"""'I
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Tabela 3 - Segundo Comitê

e Subcomitês

PROJETOS BACIA DO ALTO TIETÊ

,--

NºCBH-AT

NºCONTRATO

VALOR

00/25/97

289/98

80.000,00

00/26/97

032/99

00/28/97

,

r-

057/99

76.000,00

00/29197

295/98

38.600,00

Oll/30lll7

CANCELADO

43.000,00

00/01/98

016199

00/02198

096/00

00/01199
00/02199
00/03/99
00/04199

102100

00105/99

,--

36.046.00
46.766,41

00/27197

00/06/99
00107/99

075100

00/08/99
00/09/99
00/10/99

TOMADOR
PREFEITURA FRANCO DA
ROCHA· C.C.S.
A.C.I.M.A • ASSOCIAÇA.O
PROFISSIONAIS
PREFEITURA SAO PAULO 1
SVMA
INSTITUTO SOCIO
AMBIENTAL • ISA· ONG
SINDICATO PESCADORES
ARTESAIAIS S.PAULO

IABEPPOUAR • ONG
FUSP-FUND~ÇA_O
UNIVERSIDADE OE S. PAULO
138.000,00 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE-CPLA
95.740,00 SABESB • GOVERNO
ESTADUALSP
82.000.00 SABESB • GOVERNO
ESTADUALSP
112.090,00 SOS MATA ATLANTICA - ONG

900.750,00

36.000,00

SECRETARIA ESTADUAL
MEIO
AMBIENTEIINST.BOTÃNICA
59.020,00 INSTITUTO SOCIO
AMBIENTAL • ONG
79.000,00 FUNDAÇAO UNICAMP 1
UNICAMP
120.000,00 SABESB • GOVERNO
ESTADUAL SP I AE
45.000,00 UNIAO DAS MULHERES DE
SÃO PAULO/ONG
112.420,00

101/00

68.000,00

SUBTOTAL

5.622.790,00

ECOAR/ONG

RELATORIO ZERO E PLANO DE BACIA ALTC
TIETÊ
IMPLANT.MOD. MATEM.QUALID.AGUA
RES.BILLINGS
CAMPANHA EDUCACIONAI.AJSO RACIONAL

EEC......
RECICLAGEM LODO DAS ETAS DA RMSP
O CAMINHO DAS AGUAS
CVANOBACTERIAS TOXICAS EM
RESERVATÔRIO
LEITURA OA PAISAGEM DOS MANANCIAIS
METROPOLITANOS
SISTEMA DE DIAGNOSTICQ..AVALIAÇAO
PROJETOS FEHIDRO
EDUCAÇAO AMBIENTAL SOBRE
TRATAMENTO ESGOTOS
A VIDA: A MULHER, A AGUA. A ARVORE
AVALIAÇAO EROSAO NA BACIA ALTO TIETE
DESAFIO DAS AGUAS li

,--

,--'

.~

,-,--

PROJETO
"CHAO VE~E TERRA FIRME" •
PROGR.EOUC AMB.
PRO~OASAREASDEV/\RZEA
B.GUARAPIRANGA
EOUC. AMB. EM SUB BACIAS DO
PIRAJUSSARA
OIAGN.SOCIO AMBIENTAL PARTICIP.BACIA
BILLINGS
CARACT.SOCIO ECONOMICA PESCADORE!
BILLINGS
~UADEBEBER
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Tabela 3 - Segundo Comitê e Subcomitês

SUBCOMITÊ :JUQUERÍ/CANTAREIRA
N"CBH-AT

N"CONTRATO

01/01/98

299/98

01/02198

294/98

01/03198
01/04/98

091199

01/05198

122/99

01/06/98
01/07/98
01/01/99

VALOR

TOMADOR

CONTENÇÃO OE ENCOSTAS/PREVENÇAO
ROCHA
EROSÃO"
109.419,00 CASC-ASSOCIAÇ~ES
NUCLEO AGUAS CLARAS - EDUCAÇÃO
CANTAREIRA - ONG
AMBIENTAL
68.387,08 ASSOC.CULTURAI.. ACORDA ESTRADA PARQUE MAIRIPORA
MAIRIPORÃ
58.•'15,00 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO OFICINAS DE EDUCAÇAO AMBIENTAL
HORTO
209.561,00 SECRETARIA 00 MEIO
AVIVENTAÇÃO DIVISAS PARQUE JUOUERY
AMBIENTE-1.FLORESTAL
48.200,00 CENTRO COMUNITARIO
RECICI.ARTE • COLETA SELETIVA ESCOLAR
SAUDE • FRANCO DA Roc•u
83.824,00 PREFEITURA MAJRIPORA
SEMANA DA CANTAREIRA

48.300,00

IPEH - FRANCO DA ROCHA•
ONG

01/02/99

108.000,00 INSTITUTO SOCIO

01/03/99

81.000,00

AMBIENTAL· ONG
CASC • MAIRIPORÃ - ONG

.. --- 93.700,00 PREFEITURA FRANCO DA
ROCHA I C.C.S.F.R.
45.000,00 SABESB • GOVERNO

01/04/99
01/05199
01/06/99

24.000,00
SUBTOTAL

PROJETO

1_82.193,60 PREFEITURA. FRANCO DA.

ESTADUAL SP • NORTE
SABESB - GOVERNO
ESTADUAL SP - NORTE

...•

)

FORTALECIMENTO DO SCBH-AT-JC PELA
PARTICIP •.•.
OIAGNÔSTICO SOCIO AMB. E PARTIPAT.
CANTAREIRA
PROGR. EDUC.AMBIENTAL NUCLEO AGUA.!
CLARAS
CHAO VERDE TERRA FIRME
CARACTERIZAÇÃO At<cA BACIA DOS
CRISTAIS
PROGRAMA EDUC.AMBIENTAL CINTURÃO
VERDE NORTE

1.159.999,88

-

-

1

-

i

-

o'
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Tabela 3 - Segundo Comitê e Subcomitês
SUBCOMITÊ TIRTÊ / CABECEIRAS
N'CBHAT

N"CONTRATO

02/01/98

083/99

02/02/98

087/00

02/03198
02/04/98
D2J05/98
02/06/98
02/07198

076/gll

02/08/98
02/09/98

182/99

02/10/98
02/11/98
02/12/98

007/99

02/13198

062/00

02/14198
02/15198
02/01/99

090/00

02/02/99
02/03/99
02/04199
02/05199
02/06/99
02/07/99
02/08199
02109/99
02/10/99
SUBTOTAL

VALOR
TOMADOR
PROJETO
44.000,00 UNIVERSIDADE • MOG1 DAS COMPORT. GEOQUIMICO DE METAIS
CRUZES
PESADOS
34.400,00 .11.BOS-AGENCIAOES.
l'tECVPERAJÃO E PROTEÇÃO BACIA
SUSTENTAVEUSP-ONG
TAIACUPE
2-4.000,00 IAssoc. lAA'TcRRA EDUCAÇÃO AÇOES AMBIENTAIS NA ESTAÇAO
AMBIENTAL
ESGOTOS BIRITIBA MIRIM
22.3112,00 CEMASJ
EDM.ISIENTAL SOBRE BIOOIV.ALTOTIETI;
1a.ooo.oo PREFEITURA SALESOPOLIS PEIXE_VIVO
28.000,00 A. P.A. B.
VEROEMEU
-49.200,00 EMPI..AS/\ • AUTARQUIA
AT\.As TEMATJCO SUB REGIAO TJETE•
ESTADUAL
CABECEIRAS
16.000,00 UNIVERSIDADE - MOGI DAS BANCO BIOMASSA AREAS DEGRAOA"OAS
CRUZES
12-4.000,00 SABES8 • GOVERNO ESTAOUAL CAPAC. PIMONITOR.E GER.
SP
SIST.PROO.ALTOTIETÊ
32.300,00 BIO.SRAS • ONG
NUClEO DE PRODUÇAO MUDAS -ESPECIES
NATIVAS
41.000,00 UNIVERSIDADE· MOGI DAS SISTEMA GERENC.INFORM.SJREGIÃOALT(
CRUZES
TIETÊ
98.000,00 FlJNOAG / INSTITUTO DE
DIAGNOSTICO LIMNOLOGICO E LEV.
PESCA
ICTIOF.......
II0.000,00 PREFEITURA
PROJ. PARQUE MUNICIPAL VARZEA R.TIET
ITAQUAQUECETUBA
-APA68.000,00 SA.A/CATIIEDR/MC
COLETA ESGOTOS EM MICRO BACIA
AGRICOLA
80.000,00 PREFEITURA SUZANO
REVIVER O VERDE
39.600,00 0.6.EE
LAMA LUZ E MAGIA• EOUC.AMBIENT.AO
LONG......
21.800,00 UNIVERSIDADE· MOGI DAS SISTEMA GERENCIAL INF. SI REGIAO ALTO
CRUZES
TIETÊII
15.000,00 UNIVERSIDADE • MOGI DAS
QUIMICA. MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
CRUZES
14.400,00 ASS.COMUM.CHACARA 3
NUCLEO SOCIOAMBIENTAL APA VARZEA
MENINAS
TIETÊ
80.000,00 SA8ESB • GOVERNO ESTADUAL CENTRO DE EDUC. E DIF. DE
SP
TECNOLOG.AMB.PQ..
8-4.460,00 SASESB - GOVERNO ESTADUAL PROGRAMA EOUC. AMBIENTAL PLANO
SP
EMERGENCIAL LESTE
22.300,00 SA.BE.SB - GOVERNO ESTADUAL PURA - PROGRAMA OE USO RACIONAL DA
SP
AGUA
30.000.00 SECRETARIA ESTADUAL MEIO GERENCIAMENTO DA APA VAK.1:EA TIETE
AMBIENTEI CPLA
37.190,00 ASS.COMUl,t.CHACARA 3
PROGR.EDUC.AMB.NACHACAAA3 MENINAS
MENINAS
75 250,00 s.t.BESB • GOVERNO ESTADUAL AVALIAÇAO RISCOS AMBI. SISTEM
SP - BIRITIBA MIRIM
PROD.ISOL•.....
1.159.292.00

,--
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-Tabela 3 - Segundo Comitê e Subcomitês
SUBCOMITÊ COTIA / GUARAPIRANGA
N'C&Mí

N"CONTRATO

03/01/98
-·-···
03I02.l9II

. ·285198

03/03198

2D6J98

03/04/98

2n1S8

-·.

276/98
-

03/t15198
03I06J98

2811198

03/07198

281/98

03/08/98

1118198

03/09198

286199

03/10/98
...03111198

098/99
013199

03112/98
03/13/98
03114198

086199

03/15198

258199

03/16198

041/99

03/17198

080/00

03118198
03/19/98

262199

03/20198

164199

03/01/99
03/02/99
03/03/99
03/04/99

cne»

03/05199
03/06/99

VALOR
~ULTURA

·

·

-- · ·

DA SERRA
FUNDUNESPCAPACITAÇÃO TECNICA LIDERANÇAS E
let ruD.PIOESENVOLV.UNESP · ONGS
315.000,00 GAIA-MOVIMENTO
PALESTRAS DE EDUCAÇÃO
ECOLÓGICO/ONG
AMBIENTALJREC.HIDRIC.
27.500~00 CENPEC
.REGIÃO
...
MANAN.REPR.GUARAPlRANGA
27.500,00 SOS GUARAPIRANGA. ONG MONfT.PAATICIP.COMUNlT.BACIA
.........
... ., .·
-·
·•·· AHARAPIRANGA
21.500,00 PREFEITURA EMBU
. !'KVUR.EOUC. AMBIENTAL E CIDADANIA DE
EMBU
12.500,00 PREFEITURA SAO PAULO
MEIO AMBIENTE E TRAB. DO SERVIDOR
/CAPELA SOCORRO
PUBL.. ...
12.500,00 PREFEITURA EMBU
COLETA DE LIXO
12.500,00 PREFEITURA. SÃO PAULO I
VIZINHANÇA VERDE
...
SEHAB 27.500,00 PREFEITURA SÃO PAULO I
CONS. E PROT.AMBIENT.BACIACAPIVARI
S\IMA
IIMONOS\
12.500,00 FEO. FAVELADOS E ASSOC.
GUARAPIRANGA SINAL DE VIDA
EST. SÃO PAULO
63.425,00 CENPEC-ONG
IEDUC.AMBIENT.,REGIÃO
MANANC.REPR.GUAAAPIR •..
74.270.00 PREFEffiJRA ITAPECERICA DA PROJ.INTEG.EDUC. E RECOMPOSIÇÃO
SERRA
""GETAL
78.636,25 PREFEITURA EMBU
PROGR.SÕCIO ECON.CAPAC. E ATUAÇÃO
P/PROT ••.•.
79.200,00 PREFEITURA SÃO PAULO J
VIZINHANÇA VERDE • FASE li
SEHAB
80.000,00 SABESB • GOVERNO ESTADUAL CONSERV.PROT.AMBIENT.BACIA CAPIVARISP
MO NOS
12.000,00 ~CAOEMIA DA CRIANÇA E DA A ARTE E O MEIO AMBIENTE
FAMILIA
12.040,00 SOS GUAAAPIRANGA - ONG FORMAÇÃO AGENTES MULTIPLICADORES
DOPROC ...
21.800,00 SOS GUARAPIRANGA • ONG CONSTRUINDO O FUTURO DA
GUARAPIRANGA ·
53.858,00 PREFEITURA. ITAPECERICA DA PROJETO INTEGRADO: EDUCAÇÃO,
SERRA
RECONHEC ..•.••••
27.500,00 PREFEITURA EMBU GUAÇU REPOVOAMENTO DOS RIOS EMBU GUAÇU E
S.RITA
4o.no,oo PREFEITURA SÃO PAULO I
ESTRUTURA FUNDIARIA DA APM REG
SVMA
SUL. ..•.
53.900,00 GAIA· EMBU GUAÇU • O.NG JADaTE UM RIO, RUA OU PRAÇA

34.350,00

·~

80.000,00

03/08/99

56.380,00

03/09/99

27.000,00
SUBTOTAL

PROJETO
DESCOBRINDO A GUAAAPIRANGA

48;900,00 PREFEITIJRA ITN>ECERICA Dir1 PROJ. INTEGRADO DE EOUC. E
SERRA
SANEAM.AMBIENT. li
29.200,00· PREFEITURA SÃO LOURENÇC LIXO E CIDADANIA

58.574,00

03/07199

TOMADOR

52.550,00 ASSOC.INTERLAGOs·eouc.E

INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL
ONG
PREFEITURA SÃO LOURENÇO
DA SERRA
ESPAÇO· FORMAÇÃO E
ASSESSORIA· ONG .
ACADEMIA DA CRIANÇA E DA
FAMILIA• ONG

1.160.353,25

ATUALIZAÇÃO DO OIAGNÔST.SÕC ••..•.. (v.

2000\

--

1

--...

l

-

LIXO E CIDADANIA
DESENVOLV. AGENDA COMUM DA
SOCIEDADE CIVIL
A. ARTE E O MEIO AMBIENTE li

;

-
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SUBCOMITÊ BILLINGS / TAMANDUATEÍ
NºCBH-AT

NºCONTRATO

VALOR

04/01/98

051/00

95.151,20

04/02198

049199

04/03/98

064/99

04/04/98

28411111

04/05198
__04_!~8

303/98
236199

04/07198
04/08/98
04/09/98
04/10/98
04/01/99
04/02/99
04/03199
04/04/99
04/05199
04/06199
SUBTOTAL

TOMADOR
INSmUTO ACQUA ABC - ONG

SATS MONITORAMENTOABC
BILLINGS
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PROGRAMA INFORMAÇOESVISUAi
MANANCIAL BILLING
GRANDE ABC
72.351,20 MO V - MOVIMENTO~ DEFESA BILLINGS POTAVEL POR INTEIRO li
DAVIONONG
BILLINGS MARGEM VERDE
59.751,20 ECOAR-ONG
120.000,00 CONSORCIO IN r=RMUNICIPAL CONSULTORIATECNICA LEI
-- --- ~4..,.,E"ABC
- ·
ESPECIFICA MANANCIAIS BlLLINGS
123.500.00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO OE REFERENCIA DA BACI.I'
BILLINGS
GRANDE ABC
AUDITORIA NAO GOVERNAMENTAL
74.000,00 NOVA
SCX:..AM.8.SFT.FRJASS.COM.JO.C.PLANO EMERGENCIAL
it'.AUPO
30.130,00 SEMASA - EMPRESA MUNICIPAL EDUCAÇAOAMBIENTALNA GESTÃO
DE BACIAS
SANTO ANDRÉ
52.370,00 SECRETARIA00 MEIO AMBIENTE FOMENTO A FISCALIZAÇAO
INTEGRADA
~CPlA
80.000,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SISTEMA INFORMAÇÃO
HIOROLOGICA E ALERTA GRANDE
GRANDE ABC
ABC
CURSO BASICO DE PLANEJAMENTC
99.600,00 NEJUS-NUCLEO ESTUDOS
E GESTÃO
IJURIDICOS E SOCIAIS
78.000,00 INSTITUTO ACQUA ABC I ONG NAVEGAR É PRECISO! UM BARCO
ESCOLA.
ESTUDOS DA DISPOSIÇÃO OE
59.530,00 tPT - INSTITUO PESQUISAS
CONTAMINANTES.....
TECNOLOGICAS 12.724,36 CEPAM • FUNDAÇÃO ESTADUAL OFICINAS ELABAÇÃO PROJETOS
PRESERVACÃO
70.000,00 MDV • MOVIMENTODEFESA DA BILLINGS POR INTEIRO • 3ª FASE
VIDA/ONG
74.955,20

57.751,20

1.159.814,36

-

~
,.

,--

r
,---

,--,---

'
r=

PROJETO
ECOMUNIOAOE-CENTRODE
FOMENTO P/USO SUST....
OE OLHO NA BILLINGS
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i

SUBCOMITÊ PINHEIROS/
NºCBH-AT
05101/98

N"COITRAlO
205/99

115/99

05/0C/118
05/05/98
05/06/98

CANC8.ADO

05/07/98

204/99

TOMADOR

175:000,00_ PREFEITURA ITAPEVl
124.790,00

05/02198
05/03198

VALOR

PIRAPORA

PREFEITURA OSASCO

60.000,00

PROJETO
OBRAS PREVENÇAO E DEFESA CONTRA
- . JNUNOAcôES
~
LIMPEZA PREVENINDO ENCHENTES
MUNICIPIOS
iAGENOA21DASAGUAS

SOS MATA ATL.ANTIC" ONG
60.000,00 PREFEITURA SANTANA.00
PARNAIBA
48.000,00 EMPLASA - AUTARQUIA
ESTADUAi.
61.000,00 JPREFEITURA PIRAPORA
DO BOM JESUS
200.000,00 PREFEITURA ITAPEVI

05108198

31.000,00

SOS_lAGOA • ONG

05101199

130.000,00

PREFEITURA ITAPEVI

05/02/99

41.000.00

05/03199

60.000,00

SOCIEDADE AMIGOS JD
BONAN~.t. li/ONG
PREFEITURA JANDIRA

05/04199

36.000,00

05/05/99

31.000,00

05/06/99

71.000,00

05/07/99

31.000,00
SUBTOTAL

1.159.790,00

TOTAL

11.422.029.29

CONSELHO MEIO
AMBIENTE DE
OSASCO/ONG
CENTRO COOP.MORAOIA
POPULAR 1• MAIO
SABESB • GOVERNO
ESTADUAL SP
DAEE - ESTADUAL AGUA·
ENERGIA

LAGOA DO BACURI
RECUPERAf?-0 AMBIENTAL BACIA
PINHEIROS-PIRAPORA
PESQUISA OE MORBIDAOE 00 RIO na I e
PREVENÇAO E DEFESA
2"ETAPA
EDUCAÇAO AMBIENTAI.
BACIAS
BARR. CONTENÇAO NO
31ETAPA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

C/ ENCHENTES •

-

NA GESTAO OE
CORREGO PAIM CORREGO RICO

Cil.NALIZAÇAO AFLUENTE CoRREGO DOS
MATEUS
PROGR. EOUC. AMBIENT. PQ CHICO
MENDES

-

PROGRAMA EDUC.AMBIENTAI. RIBEIRÃO
CARAPICUIBA
AVALIAÇA.O RISCOS AMBIENTAIS
SISTEMAS ISOLADOS.
EDUCAiÃO AMBIENTAI. APA TIET~·ILHA
TAMBO É

-

-

i

---
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Tabela 4 - Por Área ten:,ática
PRO.JETOS, PLANOS E ESTUDOS
N" CBH-AT

N'CONTRATO

00/02/96

260/98

00/04A/96

077198

00/048/98

301/98

00/06198

282198

00/04/97

CANCELADO

00102/97

228198

00105/97
00/06197

261198

00/09197

254198

r00/10/97
00111197
00112197

306/98

00/13197

230/99

PROJETO PARA PREVENÇÃO OE
ENCHENTES
MONITOR. E FISC.RIOS JUQUIÁ E SAO
PREFEITURA JUQUITIBA
LOURENCO
PREFEITURA SAO LOURENÇO OIAG.AMB.E REC.P/
EXPLOR.ECOTUR.R.S.LOURENÇO
DA SERRAI SALVA MATA
PROT.DAS AREAS OE VARZEA
A.C.I.M.A
B.GUARAPIRANGA
INSTITUTO SOCIO AMBIENTAI.. OIAGN.SOCIO AMBIENTAL PARTICIP.BACIA
BILLINGS
ISA
CARACT.SôCIO ECONÔMICA PESCADORE~
SINDICATO PESCADORES
ARTESAIAIS S.PAULO
BILLINGS

CANCELADO

38.500,00

00/20197

221199

20.521,18

00128/97

032/99

36.046,00

00/28197

057199

76.000,00

00/29/97

295/98

38.600,00

00/01/98

016/99

!iOU.750,00 FUSP-FUNDAÇAO
UNIVERSIDADE DE $. PAULO

RELATORJO ZERO E PLANO OE BACIA P/
CBH-AT

00/02198

096/00

138.000,00 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE-CPLA
68.387,06 ASSOC.CULTURAL ACORDA
W.IRIPORÃ

IMPLANT.MOO. MATEM.QUALID.AGUA
RES.BILLINGS
ESTRADA PARQUE/MAIRIPORA

01/05/98

122/99

1209.561,00 SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE-1.FLORESTAL

AVIVENTAÇAO DIVISAS PARQUE JUQUERY

02/01/98

083199

44.000,00 UNIVERSIDADE - MOGI DAS
CRUZES
49.200,00 EMPLASA -AUTARQUIA
ESTADUAL
16.000,00 UNIVERSIDADE • MOOI DAS
CRUZES
124.000,00 SABESP • EMPRESA ESTADUAL
- EMPRESA ESTADUAL
32.300,00 BIO-BRAS • ONG

02/07/98
02/08/98
02/09/98

182/99

02/10/98
02/11198

,--

69.866,33 SECRETARIA DA SAUOE - CVS SIST. DE IN. EM SAUOE E VIGIL. DA
QUAL.ÁGUAS
OIAGN. RECURSOS HlORICOS MUNICIPIO
64.000,00 PREFEITURA DIADEMA
DIADEMA
80.000,00 PREFEITURA RIBEIRÃO PIRES OIAGN. RESIOUOS SÔLIOOS E PROGRAMA
EM A.PREFEITURA
EST. POTENCIALTURISMO E LAZER
60.000,00 PREFEITURA MAJRIPORA
MUN MAIRIPORÃ
BAL.NEARIO ECO TURÍSTICO DE
35.000,00 PREFEITURA SALESOPOUS
SALESÔPOLIS
163.600,00 PREFEITURA BIRITIBA MIRIM PROJ.RECREAÇÃO E LAZER LOTEAMENTO
NIRVANA
sues. MEIO FISICO P/ PLANEJ. OES .. IRRIG.
119.800,00 I.P.T. •SAO PAlLO
B.A.TIETE
162.500,00 SASESP-EMPRESAESTAOUAL CADASTRO DE IRRIGANTES 00 ALTO TIETE

00/19197

01/03198

1

PLANEJ. AMB. FISCALIZAÇÃO APA VAFI.ZiãA
DO TIETÊ
DTAG SIST.GESTÃO AMB. DA APA-VARZ.EA
RIOTIETE
MAPEAM. DIGITAL USO 00 SOLO BACIA
"'TOTIETE
BANCO OE DADOS ESPACIAIS B. A. TIETE

60.000,00 PREFEITURA GUARULHOS

00117197

~

TITULO

IMPLANT.SIST. INFORMAÇÃO EM SAUDE E
MEJOAMB.
PR.SÔCIO AMB. COL.SELET. RES.
150.000,00 PREFEITURA EMBU
SÔL.PROT. MAN .•.
148.1170,00 PREFEITURA ITAPECERICA DA PR.SÔCIO AMB. COLSELET. RES. SOL. PRC .
MAN ..•
SERRA
;,uu.000,00 SIIBESP • EMPRESA ESTADUAL PL. USOS INT. E DlSC~EAS
MARG.RES.P.CASTRO
- EMPRESA ESTADUAL

00/03197

00/018/97

t

TOMADOR

140.000,00 SECRETARIA 00 MEIO
AMBIENTE
130.000,00 SECRETARIA DO MEIO
238198
AMBIENTE
CANCELADO 179.880,00 EMPLASA • AUTARQUIA
ESTADUAL
033/98
91.952,80 FUSP-INSTIT. GEOClENClAS

00101A/97

i

VALOR

70.000,00 SECRETARIA DA SAUDE-CVS

02/12/98

007/99

02/13198

062/00

COMPORTAMENTO METAISPESADOS
ATLAS TEMÁTICO SUB REGIÃO TIETE·
CABECEIRAS
BANCO SEMENTES BIOMASSA AREAS
DEGRAD~ ....
CAPACITAÇAOMONrTORESPROO.ALTOTIETI::

IMPLANT.CENTRO REGIONAL PROD.MUDAS
EESP.NAT.
SISTEMA GERENC.INFORM.S/REGIAO ALTO
41.000,00 UNIVERSIDADE • MOGI DAS
TIET~
CRUZES
98.000,00 FUNOAGIINSTITUTO OE PESCA DIAGNOSTICO E LEVANTAMENTO
ICTIOFAUNA.
ESTADUAL
80.000,00 PREFEITURA
ITAQUAQUECETUBA

,-(
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Tabela 4 - Por Área temática
PROJETOS, PLANOS E ESTUDOS
NºCBH-AT

N"CONTRATO

03/10/98

098/99

03/111118

013/99

03/121911
03/15/98

258/99

03/16198

041/99

03/17/98

080/00

03/18/98
04/03198

0&4/99

04/06/98

236199

04/07/98

04/10/98
115/99

05104/98
05/05198
05/06/98

CANCELADO

00/02/99
00/04199

102/00

00/05/99
00/06/99

01/01/99

01/05/99
02/02199

60.000,00 SOS MATA ATLANTICA - ONG

AGENDA21DASAGUAS

60.000,00 PREFEITURA SANTANA DO
'-DOJ6.l9A
48.000,00 EMPLASA. AUTARQUIA
ESTADUAL
61.000.00 PREFEITURA PIRAPORA DO
BOM JESUS

LAGOA 00 BACURI
RECUP.AMBIENTAL BACIA
HIDROG.PINHEIROS/PIRAP ••
PESQUISA DE MORBIDAOE DO RIO TIETE

82.000,00 SABESP-EMPRESAESTAOUAL

RECICLAGEM LODO DAS ETAS DA RMSP

36.000,00 SECRETARIA MEIO
AMBIENTE/INST.BOTÃNICA

CVANOBACTERIAS TOXICAS EM RESERV....•.

FORTALECIMENTO SOCIEDADE CIVIL
COMITÊ CANTAREIRA
DIAGNOSTICO SOCIO AMB. E PARTIPAT.
CANTAREIRA
CARACTERIZAÇÃO AREA BACIA DOS
CRISTAIS

21.800,00 UNIVERSIDADE • MOGI DAS
SISTEMA GERENCIAL INF. SI REGIAO ALTO
CRUZES
TIETÊ li
22.300,00 SABESP - EMPRESA ESTADUAL PURA· PROGRAMA DE USO RACIONAL DA
ÁGUA
30.000,00 SECRETARIA MEIO AMBIENTEI GERENCIAMENTO DAAPA VARZEA TIETE
CPLA
75.250,00 SABESP • EMPRESA ESTADUAL AVALIAÇÃO RISCOS AMBI. SISTEM
• BIRITIBA MIRIM
PROD.ISOL. .••••

02/07/99
02/08199
02/10/99
03/03199

03/07/99

12.500,00 ffiEFE/T\JRA SÃO FWJI..O / :>cl'Vl,IO VIZINHANÇA VERDE
27.500,00 PREFEITURASAO PAULO I S\JMA CONS. E PROT.AMBIENT.BACIA CAPIVARI
l(MONOSl
74.270,00 PREFEll'lJRA ITAPECERICA DA PROJ.INTEG.EOUC. E RECOMPOSIÇAO
SERRA
VEGETAL
78.636,25 PREFEll'lJRA EMBU
PROGR.SOCIO ECON.CAPAC. E ATUAÇAO
PIPROT .•...
79.200,00 PREFEITUAA:s/\U PAULO/ 5eHA!:1 VIZINHANÇA VERDE • FASE li
80.000,0() SABESP. EMPRESA ESTADUAL CONSERV.PROT.AMBIENT.BACIA CAPIVARI·
--IMONOS
57,751,20 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PROGR. INFORMAÇOES VISUAIS ARPM
GRANDE ABC
BILLING
120.000,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CONSULT.TEC.P/ELAB.LEI ESPEC. DAAPKI.
GRANDE ABC
BT
123.500,00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CENTRO DE REFER.BAC.HIOROGR.BT
GRANDE ABC
(MONTAGEM)
74.000,00 NOVA
AMB. SIT.
AUDITORIA NAO GOVERNAMENTAL PLANO
FRJASS.COM.JD.C.CAMPO
EMERG ..•
52.370,00 SECRETARIA 00 MEIO
FOMENTO A FISCALIZAÇAO INTEGRADA
AMBIENTE • CPLA

48.300,00 IPEH • FRANCO DA ROCHA •
ONG
108.000,00 INSTITUTO SOCIO .AMBIENTAL•
ONG
45.000.00 SABESP • EMPRESA ESTADUAL
-NORTE

01/02199

03/06/99

TITULO
COLETA DE LIXO

59.020,00 INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL LEITURA DA PAISAGEM DOS MANANCIAIS
DARMSP ...
79.000,00 FUCAMP / UNICAMP
SISTEMA DE DIAGNOSTICO E AVALIAÇAO
PROJET •..
112.420,00 IPT • AUTARQUIA ESTADUAL
EROSAO NA BH-AT: AVALIAÇÃO DAS
DIRETRIZES .•.•

00/09/99

03/04/99

TOMADOR

soe.

04/08198

05/03198

VALOR

12.500,00 PREFEITURA EMBU

27.500,00 PREFEITURA EMBU GUAÇU

077100

REPOVOAMENTO DOS RIOS EMBU GUAÇU E
S.RITA
40.770,00 PREFEIT\JRASAO AAIJLO I SVMA ESTRUTURA FUNDW<IA DA APM REG SUL......
56.574,00 INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL ATUALIZAÇÃO DO DlAGNOST.Soc ....... (v.
2000)
80.000.00 PREFEITURA SÃO LOURENÇO LIXO E CIDADANIA
DA SERRA

•••t

•.•i

-

-

l

,_;

-
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-

-

-
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PROJETOS, PLANOS E ESTUDOS
N"CBH-AT

N" CONTRATO

... !J~
04/01/99

r---

1

05/03/99
05/06/99

--- - -

.

-

--

TITULO

TOMADOR

VALOR

DESENVOLV. AGENDA COMUM DA
SOCIEOADE CIVIL

56.3~.QO

ESl"AÇQ_:fORJMÇÃO,
I\SSESSOREIA • ONG

80.000,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL SIST. INFORM. HIOROL E ALERTA
eRANDEABC
·
· REGIÃO GD ABC

511.530.00

IPT

80.000,00

PREFEITURA JANDIRA

71.000,00
·-· _ s.2BM~~.!4. _

. EST\JOOS DA DISPOSIÇÃO DE
tv\NTAMINANTES •••..

~IZA~O
AFLUENTE CÔRREGO
"MATE S
AVALIAÇÃO
RISCOS
AMBIENTAIS
SABESP • EMPRESA ESTADUAL
SIST.PROO.ISOL •...

...

r
r

ri

,--.
!

~
!

r

r
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CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
N'CBHAT

N"CONTRATO

VALOR

. __00/01/96

007/98

- 200.000,00
..

257198

00/07196
00/07197

CANCELADO

40.000,00
42.000,00

00/08197

058/98

30.000,00

00/21197

283198

169.460,00

OOl'J:i/97

CANCELADO

- 00123/97
00/24197

CANCELADO

00/25/97

289198

80.000.00
46.766;41

00/30/97 CANCELADO
01/02/118
294/98

01/06/98
01/07/96
02/04/98

43.360,87

... 1 os,ooo,O!l

00127197

01/04/98

38.000,00

.43.000,00
109.419,00

091/99

58.415,00

076199

48.200,00
83.824,00
22.392.00

02105/98
02/06/98
02115/98
03101/98

276198

18.000,00
28.000,00
80.000,00
52.550,00

TOMADOR

11TULO

SECRETARIA DO MEIO
ALIR!ENTE-CPLA
MDV-ONG
PREFEITURA COTIA

EDUC. AMB. E MOBILIZ. P/ CRIAÇAO DE
. S\JBCOMlttS
· IBllllNGl3 POTAVEL POR INTEIRO 1
·

MONITORAMENTO AMBIENTAL
PARTICIPATIVO
PREFEITURA rTAPECERICA PROJ. INTEGRADO OE EOUCAÇAO E SAN.
DA SERRAIABES
IALIAIENTAl.
VITAE CIVILIS
CONEXÃO:
ESTAB.CORR.CIDAD.DEF.MANANCIAIS
IAGUAEVIDA
. !CURSO DE CAPAC.ONG& E I cCNICOS
MUNICIPAIS .
ABES - SAO Pi'.ULO
.-.wuR.Pl.ANEJ. E EDUCAÇAO AMBIENTAL
SOS MATA ATLANTICA.
EDU~O
AMBIENTAL· OBSERVANDO O
-···
··-·
RlOTIETt
!PREFEITURA FRANCO.DA µ1AU VERDE TERRA FIRME• PROGR.EDUC
ROCHA· C.C.S.
.
• · W,,IB.
PREFEITURA SAO PAULO I EDUC. AMB. EM SUB BACIAS 00
SVMA
PIRAJUSSARA
!ABEPPOL~
11\UUA OE BEBl:R
CA.SC-OONGR>.ssSERRA
N UCLEO AGUAS CLARAS • EOUCAÇAO
CANTAREJRA
w,IBIENTAL
ASSOCIAÇAO AMIGOS DO OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
HORTO
C.C.S. FRANCO DA ROCHA RECIClARTE - COLETA SELETIVA ESCOLAR
PREFEI.TURA MAIRIPORA SEMANA DA CANTAREJRA
CEMASI

ED.AMBIENTAL P/CONSERV.BIOOIV.Al TO
ITIEtt
PREFEITURA SAI.ESOPOUS PEIXE VIVO
A. P.A. B.
VERDE MEU
PREFEITURA SUZANO

REVIVER O VERDE

ASSOC.INTERLAGOS
EDUC.E CULTURA

DESCOBRINDO A GUARAPIRANGACONSC.EMBIENT.

03102198

285198

48.900,00

03/03/98

206/98

29.200,00

03/04198

277/98

34.350,00

FUNOUNESPCAPAC.TEC.EDUC.AMB.LIDERANÇAS
FUND.P/DESENVOLV.UNESP ORGAN .......

36.000,00

GAIA· MOVIMENTO
ECOLÓGICO

27.500,00

CENPEC

03/05198
03106/98

269/98

03107198

281/98

27.500,00

03108198

188/98

27.500,00

03/09/98

286/99

12.500,00

03113198

12.500,00.

03114/98

08&'99

63.425,00

03/19/98

262199

12.000,00

03120/98
04/01/98

164199
051/00

12.040,00
95.151,20

04/02198

049/99

74.955,20

04/04198

284198

72.351,20

04/05198

303/98

59.751,20

-

--

PREFEITURA ITAPECERICA PROJ. INTEGRADO DE EDUC. E
DA SERRA
SANEAM.AMBIENT. li
PREFEITURA SAO
LIXO E CIDADANIA
LOURENÇO DA SERRA
E

PALESTRAS OE EOUCAÇÃO
AMBIENTALJREC.HIORIC.

EDUC.AMB.REGIAO
MANAN.REPR.GUARAPIRANGA
SOS GUARAPIRANGA
MONIT.PARTICIP.COMUNIT.BACIA
GUARAPIRANGA
PREFEITURA OE EMBU
PROGR.EDUC. AMBIENTAL E CIDADANIA DE
EMBU
PREFEITURA OE SAO
MEIO AMBIENTE E TRAB. DO SERVIDOR
PAULO/CAPELA SOCORRO PUBL .•.•.
FEDERAÇÃO
GUARAPIRANGA SINAL DE VIDA
FAVELADOS/ASSOC. EST.
SÂOPAULO
CENPEC-ONG
EDUCAÇA_OAMBIENTAL MANANCIAL
GUARAPIRANGA.
ACADEMIA DA CRIANÇA E A ARTE E O MEIO AMBIENTE
DA FAMILIA
SOS GUARAPIRANGA
FORMAÇÃO AGENTES MULTIPLICADORES
INSTITUTO ACQUA ABC
ECOMUNIOAOE-CENTRODE FOMENTO P/USO
SUST....
SATS MONITORAMENTO
DE OLHO NA BILLJNGS
BILLINGS
M D V· MOVIMENTO EM BILLINGS POTAVEL POR INTEIRO li
DEFESA DA VIDA
ECOAR

BILLINGS MARGEM VERDE

-!

--

-
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CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
N" CBH-AT NºCONTRATC

VALOR

TOMADOR

11NLO

SEMASA - SANTO ANDRE EDUCAÇAO AMBIENTAL NA GESTAO OE
UCIAS
SOSI.AGOA
i;uUCAVI\O AMBIENTAL NA GESTAO DE
BACIAS
SABESP • EMPRESA
CAMPANHA EDUCACIONAUUSO
ESTADUAL
RACIONAL E EC.•••••

04/09198

30.130,00

05/08198

31.000,00

00/01/99

95.740,00

00/03199

112.090,00

SOS MATA ATI.ANTICA

O CAMINHO DAS AGUAS•.•.

120.oeo.oo

EOUC. AMBIENTAL E TRATAMENTO
ESGOTOS
A VIDA: A MULHER, A AGUA, A ARVORE

88.000,00

SABESP • EMPRESA
ESTADUALI AE.
UNIAO DAS MULHERESDE
SÃO PAULO
ECOAR

81.000,00

CASC • MAIRIPORA

00/07199

075,'00

00/08/119
00/10/99

45.000.00
101/00

01/03199
01/04199
01/06199
02/01199
02/03/99
02/04/99
02/05/99
02/06/99
02109/99
03/01/99
03/02199
03/05199
03109/99
04/02/99
04/03/99
04/05/99
04/06199
05/02/99
05/04199
05/05199
05/07/99

090/00

DESAFIO DAS AGUAS li

PROGRAMA EDUC.AMBIENTALNUCLEO
ÁGUAS CLARAS.
93.700.00 PREFEITURA MUNllCIPAL CHAO VERDE TERRA FIRME
'CENTRO COMUNITAAIO
FRANCO ROCHA
24.000,00 SABESP - EMPRESA
PROGRAMA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
ESTADUAL - NORTE
CINTURÃO VERDE
39.600,00 DAEE
LAMA LUZ E MAGIA· EOUC.AMBIENT.AO
LONG.....•
15.000,00 UNlllERSl!W)E • MOGI Oo\S QUIMICA, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
CRUZES
14.400,00 ASS.COMUM.CHACARA 3 NUCLEO CONVIVENCIA SOCIOAMB.APA
MENINAS
VARZEA TIETI:
80.000,00 SABESP • EMPRESA
CENTRO DE EDUCAÇAO E DIFUSAO
ESTADUAL
'TECNOLOGICA
64.460,00 SABESP-EMPRESA
PROGRAMAPLANO EMERGENCIALLESTE
ESTADUAL
37.190,00 ASS.COMUM.CHACARA 3 PROGR.EDUC.AMS.NAQ1ACARA3 MENINAS
MENINAS
21.800,00 SOS GUARAPIRANGA
CONSTRUINDO O FUTURO DA
GUARAPIRANGA
53.858,00 PREFEITURAITAPECERICA PROJETO INTEGRADO: EDUCAÇÃO,
DA SERRA
RECONHEC.....•..
53.900,00 GAIA· EMBU GUAÇU
ADOTE UM RIO, RUA OU PRAÇA
27.000,00 ACADEMIA DA CRIANÇA E A ARTE E O MEIO AMBIENTE li
DA FAMILIA
99.600,00 NEJUS,NUCLEO ESTUDOS CURSO BASICO DE PLANEJAMENTO E
JURIDICOS E SOCIAIS
GESTÃO
NAVEGAR E PRECtSOIUM BARCO ESCOLAE
78.000,00 INSTITUTO ACQUA
NEC.•..•
12.724,36 CEPAM
OFICINAS P/ ELAS. PROJ. VOLTADOS A
PRESERV.....
70.000,00 MDV - MOVIMENTO DEFESA BILLINGS POR INTEIRO • 3° FASE
OAVIOA
RICO
41.000,00 SOCIEDADE AMIGOS JD EOUC. AMBIENT. PI REt;IAI.} ~GO
BONANCAII
36.000,00 CONS.PROTEÇAO MEIO
PROGR. EDUC. AMBIENT. PQ CHICO MENDES
AMBIENTE DE OSASCO
31.000,00 CENTRO COOP.MORADIA PROGR. EDUC. AMBIENT. RIBEIRAO
POPULAR 1• MAIO
CAAAPICUIBA
31.000,00 DAEE
EDUCAÇAO AMBIENTAL APA TIETE-ILHA
TAMBOR~
3.491.203,44
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OBRAS E SERVIÇOS
N"CBH-A

NºCONTRATO

VALOR

TOMADOR

00/05196

CANCELADO

280.000,00

00/14/97

300/98

118.600,00

00/15197
00/16/97

163198
CANCELADO

100.000,00
158.600,00

·

TITULO

SANED - EMPRESA MUNICIPAL COMPL. REDES COLETORAS BAIRRO
.... l,:;1 """'-·~
DIADEMA
PREFEl1\JRAFRANCODA ROCH-' CONSTR.ESCADARIAS HIDRAUL.E
DRENAGEM VIELAS
PREVENr,;,.u E DEFESA CONTRA ENCHENTES
PREFEITURA ITAPEVI
PREFEITURA SANTANA DO
PARNAJBA
PREFEITURA EMBU GUAÇU

CANALIZ. E RETIFIC. CORREGO DO BIQUINHA

00/18197
01/01/98

CANCELADO

299/98

46.768,41
182.193,60

02/02/118

087/00

3".400,00

ROCH,l. CONTENÇÃO DE ENCOSTASIPREVENÇAO
EROSÃO
ABDSRECUPERA\,AO E PROTEÇAO BACIA
AG.BRAS.PIDESENVOL\I.SUSTE TAIAÇUPEBA
NTAVEL

02/03/98

24.000,00
..

ASSOC. LARTERRA EDUCAÇAO INFRA ESTRUTURA E CES. AMB.ETA BIRITIBA
~RIM
iAMB!ENTAL

02/14/98

68.000,00

SM/CATI/EDR/MC

05/01/98

205/99

05102/98
05107/98
05/01/99

204/99

PREfETUAA AW,iCO

°"

175.000,00

PREFEITURA ITAPEVI

124.790,00

PREFEITURA OSASCO

200.000,00

PREFEITURA ITAPEVI

130.000,00

PREFEITURA ITAPEVI

...

RECUP.TRECHO E.F.FEPASA/EMBU GUAÇl

COLETA ESGOTOS EM MICRO BACIA
AGRICOLA
OBRAS PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA
INUNOACôES
AÇAO LIMPEZA/PREVENINDO ENCHENTES
NOMUNIC •.•
PREVENÇÃO E DEFESA CI ENCHENTES - 2"
ETAPA
~
CON'TENÇAO NO coRREGO PAIM - 3º
ETAPA

1.642.350,01

--

-

...•

,,

-

..J

RESUMO
.PROJETOS, PI.ANOS E ESTUDOS: 6.288.485.84
.CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO
EMBIENTAL

: 3.491.203.44

.OBRAS E SERVIÇOS

: 1.642.350,01

TOTAL

11.422.039,29

-

..J

-

--

--

-
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APRESENTAÇÃO
O presente manual tem por objetivo esclarecer as diversas entidades envolvidas com
o Fundo e beneficiários sobre os procedimentos adotados com relação a rotinas e exigências.
A Secretaria Executiva do COFEHIDROelaborou o presente Manual, contendo as informações
necessárias quanto ao correto cumprimento de suas normas e regulamentos.
O processo de desenvolvimento do Fundo permite que sejam incorporadas novas
regras e informações ao Manual, visando adaptá-lo e atualizá-lo no sentido de fortalecelo, melhorar sua utilização e dar mais transparência ao sistema.
A atual reestruturação para atender tais objetivos só foi possível com a colaboração
fundamental dos diversos Comitês de Bacias Hidrográficas e dos Agentes Técnicos e
Financeiro que compõe o Fundo.
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1. OBJETIVO DO FEHIDRO

O Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Lei nº 7.663/91 e
regulamentado pelos Decretos 37.300/93 e 43.204/98, tem por objetivo dar suporte
financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos e às ações correspondentes.
2, COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS
O FEHIDROé constituído pelos seguintes recursos:

a - recursos do Estado e dos Municípios a ele destinados por disposição legal;
b - transferência da União ou dos Estados vizinhos, destinada à execução de planos e
programas de recursos hídricos de interesse comum;
e - compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos aproveitamentos
hidroenergéticos em seu território, deduzido o percentual destinado ao Fundo de
Expansão Agropecuária e da Pesca, nos termos da Lei nº 7.964, de 16 de julho de
1.992;
d - resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos, em conformidade com o

artigo 14, incisos I e II, da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1.991;

e - empréstimos, nacionais e internacionais, recursos provenientes da ajuda e cooperação
internacional e de
f - retorno das operações de crédito contratadas com órgãos e entidades da administração
direta e indireta do Estado e dos Municípios, consórcios intermunicipais, concessionárias
de serviços públicos e empresas privadas;
g - produto de operações de crédito e os rendimentos provenientes da aplicação de seus
recursos;
h - resultados de aplicações de multas cobradas dos infratores da legislação de águas;
1 - recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de aproveitamento múltiplo,
de Interesse comum ou coletivo;
j - doações de pessoasfísicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras

ou multinacionais e recursos eventuais.
3. BENEFICIÁRIOS
Poderão habilitar-se à obtenção de recursos do FEHIDRO:

,--

,.
1

r-r

a - pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou indireta do Estado e
dos Municípios;
b - concessionários de serviços públicos, nos campos de saneamento, meio ambiente e de
aproveitamento múltiplo de recursos hídricos;
e - pessoas jurídicas de direito privado usuárias de recursos hídricos;
d - consórcios intermunicipais regularmente constituídos;
e - associações de usuários de recursos hídricos.
f - universidades, Instituições de ensino superior e entidades especializadas em pesquisa,
desenvolvimento tecnológico públicos e capacitação de recursos humanos, no campo
dos recursos hídricos, com verificação do cumprimento desses requisitos pela análise
dos respectivos Estatutos pela Secretaria Executiva do COFEHIDRO.
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entidades privadas, sem fins lucrativos, com estudos, projetos, serviços, ações e
obras enquadradas nos Planosde Bacias Hidrográficas e no Plano Estadual de Recursos
Hídricos - PERH, atendidas as disposições legais.

4. ESTRUTURAORGANIZACIONAL
4.1. Conselhode Orientação do FEHIDRO - COFEHIDRO
Tripartite, composto por 12. (doze) membros com direito a voto:
Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras - Presidente;
Secretário do Meio Ambiente - vice-presidente;
Secretário de Economia e Planejamento;
Secretário da Fazenda;
4 (quatro) representantes dos municípios, indicados entre os componentes do CRH;
4 (quatro) representantes das entidades da sociedade civil, indicados entre os
componentes do CRH.
4.2. Secretaria Executiva
Composta pelos seguintes representantes:
1 (um) da Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras - Coordenador;
1 (um) do Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE;
1 (um) da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB;
1 (um) do Agente Financeiro.

-

-

-

-

4.3. Agentes Técnicos
Composto pelos seguintes órgãos:
Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE;
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB.
4,4, Agente Financeiro
Banco do Estado de São Paulo 5/A.-BANESPA, de acordo com indicação da Junta de
Coordenação Financeira da Secretaria da Fazenda.

5.

ATRIBUIÇÕESDO COFEHIDRO

5.1 Atribuições do Conselhode Orientação
Ao Conselhode Orientação do Fundo Estadual de RecursosHídricos - COFEHIDRO,compete:
I - orientar e aprovar a captação e aplicação de recursos do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos - FEHIDRO, em consonância com os objetivos e metas estabelecidos no
Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH;
li - aprovar normas e critérios de prioridade para aplicação dos recursos do Fundo, fixando
os respectivos limites;
III -aprovar as normas e critérios contidos nos manuais de procedimentos previstos no
inciso III, do artigo 7°, do Decreto 37 .300/93;
IV - apreciar relatórios anuais sobre o desenvolvimento dos empreendimentos do Fundo
e a posição das aplicações realizadas, preparados pelo agente financeiro, pelos agentes
técnicos e pela Secretaria Executiva;
V - aprovar contratações e propostas de trabalho de consultores e/ou auditores externos,
observadas as normas de licitações pertinentes;
VI - aprovar as propostas do orçamento anual e do plano plurianual do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FEHIDRO, a serem encaminhadas à Secretaria de Economia e
Planejamento pela Secretaria Executiva;
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VII - opinar sobre os assuntos que lhe forem submetidos;

VIII - elaborar e aprovar seu regimento interno.
5,2, Atribuições da Secretaria Executiva do COFEHIDRO:

I•

À Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos
Hídricos - COFEHIDRO,compete:
coordenar a elaboração dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais, em relação

às bacias hidrográficas, submetendo-os à aprovação do Conselho de Orientação do
Fundo Estadual de Recursos Hídricos • COFEHIDRO, na estrita observância do
cronograma orçamentário do Estado;
II - acompanhar a execução orçamentaria com suporte em sistema de informações
gerenciais;
III - elaborar os manuais de procedimentos quanto à priorização, enquadramento, análise
técnica, econômico-financeira e sócio-ambiental dos empreendimentos a serem
financiados;
IV - coordenar o fluxo de processos em trâmite junto aos agentes técnicos e financeiro.

5.3. Atribuições dos Agentes Técnicos:
Aos agentes técnicos, no campo de suas respectivas atribuições, compete;
I - avaliar a viabilidade técnica e o custo dos empreendimentos a serem financiados;
II - fiscalizar a execução dos projetos, serviços e obras aprovados;
III - assistir ao agente financeiro nos enquadramentos técnicos, quanto aos aspectos de
fiscalização e controle dos projetos, serviços e obras;
IV - elaborar, em conjunto com o agente financeiro, os relatórios técnicos respectivos,
identificando a situação particular de cada empreendimento.
5.4. Atribuições do Agente Financeiro:
Ao agente financeiro, compete:
1 - estabelecer os procedimentos econômico-financeiros e jurídico-legais para a análise
e/ou enquadramento dos pedidos de financiamento, segundo as normas estabelecidas
pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO;
II - acompanhar a aplicação de recursos na execuçãodos empreendimentos, previamente
a cada liberação, conforme o cronograma de desembolso;
III - aprovar as concessões de crédito, celebrar e gerenciar os respectivos contratos;

rv -

administrar os recursos financeiros constituídos em favor do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos fEHIDRO, segundo as normas do Banco Central do Brasil;
V - gerir os recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso da água, vinculando-os
às subcontas organizadas por bacias hidrográficas;
VI - contabilizar o movimento do Fundo em registro próprio, distinto de sua contabilidade
geral;
VII - elaborar mensalmente, relatório sobre a posição financeira dos recursos do Fundo
Estadual de Recursas Hídricos - FEHIDRO.
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6. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS
6.1. Natureza das Operações
Os recursos do FEHIDROdestinam-se a:
a - financiamento reembolsável;
b - financiamento não reembolsável.

--

-'

6.2, Destinação dos Recursos

a - Em ambas as modalidades previstas no item 6.1, os recursos serão destinados
à execução de projetos, serviços e obras que se enquadrem no Plano Estadual
de Recursos Hídricos - PERH e no Plano de Bacia Hidrográfica, exceção feita aos
recursos previstos nos parágrafos primeiro e segundo do artigo 11, do Decreto
37.300/93, referentes às despesas de custeio e pessoal para o funcionamento
do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH;
b - O percentual dos recursos do Fundo a que se referem os§ 1º e§ 20, do artigo
1, do Decreto nº 37.300/93 (Custeio), será estabelecido, anualmente, no
Programa de Aplicação Anual e aprovado pelo COFEHIDRO,podendo ser revisto
a qualquer tempo se constatadas situações de excepcionalidade não previstas
anteriormente. Tais recursos constituem-se aplicaçõesnão reembolsáveis (a fundo
perdido);
e - A concessão de financiamentos, reembolsáveis ou não, dependerá de parecer
favorável dos agentes técnicos, quanto à viabilidade técnica, e do custo de
implantação do empreendimento. No caso de financiamentos reembolsáveis
dependerá, ainda, de aprovação, pelo agente financeiro, da capacidade creditória
do requerente e das garantias a serem oferecidas;
d - Somente serão financiados bens móveis, equipamentos e edificações, quando
forem parte integrante de um empreendimento de interesse do Plano Estadual
de Recursos Hídricos, com aprovação, verificação e comprovação de resultados,
de acordo com os critérios propostos pelos agentes técnicos e financeiro e
aprovados pelo Cofehidro, incluindo modalidade de financiamento;

e - Somente poderão ser liberados financiamentos sem retorno, para os itens abaixo,
para entidades de direito público da administração direta e indireta do Estado
ou Municípios, exceção feita para aquelas que possuam receita tarifária:
e.1. Equipamentos para coleta e disposição de resíduos sólidos, observando-se
o que segue:
e.1.1. Caminhões compactadores ou coletores de lixo, com capacidade não
superior a duas vezes a geração de resíduos diária do município,
adotando-se 500g de lixo/hab. x dia (com base em dados oficiais),
ou comprovando-se por meio de pesagem pelo período mínimo de
8 (oito) dias, Incluindo duas segundas-feirase somente para disposição
do lixo em um sistema devidamente licenciado e operando
adequadamente;
e.1.2. Retroescavadefra para utilização em aterro sanitário em valas,
devendo o beneficiário comprometer-se, mediante acordo firmado
no âmbito do respectivo CBH, de compartilhar esse equipamento
com municípios vizinhos, tendo em vista a otimização de seu uso e
considerada a viabilidade técnico-econômica.
e.1.3. Caso o bem móvel a ser adquirido não seja novo, o valor a ser
considerado corresponderá a no máximo 70% (setenta por cento)
do custo de um novo para o primeiro ano de uso, diminuindo 10%
(dez por cento) ao ano e !imitado a 05 (cinco) anos de utilização.
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e.2. Equipamentos

de Informática;

e.3. Mobiliário e Materiais de Escritório,

tais como : mesas, cadeiras e arquivos

entre outros;
e.4. Equipamento

áudio-visual,

retroprojetores,

tais como:

câmeras

de fotografia

e vídeo,

gravadores, televisores e outros;

e.s, Aquisição de linhas telefônicas;
e.6. Edificações para sede de entidades, centros de pesquisa ou escritórios;
f-

Todos os dados e informações gerados em estudos e projetos financiados pelo
FEHIDROdeverão ser disponibilizados aos órgãos Integrantes do SIGRH e usuários
dos recursos hídricos;

g - Deverá o tomador de recursos destinados a obras ou serviços físicos, afixar, no
local das obras, uma placa informando o suporte do Fehidro, conforme modelo

r-

fornecido pelo Cofehidro;

i

h -

Deverá o tomador de recursos, destinadosa estudos, pesquisasou outras atividades
de caráter técnico, incluir, em todo o material de divulgação, o apoio do Fehidro
constando o seu logotipo fornecido pelo Cofehidro;

i - Não serão financiáveis, em qualquer modalidade, as despesas referentes à mão
de obra e horas de equipamentos próprios do Tomador, aplicados a obras e serviços
físicos, sendo as mesmas apenas passíveis de serem utilizadas como contrapartida
no financiamento;
i--

j -

Não serão financiados, em qualquer modalidade e nem aceitos como contrapartida
os custos com operação dos empreendimentos, Incluindo os materiais necessários
para a referida operação;

r+:
1

1 -

Não serão aceitos financiamentos sem retorno, para recuperação florestal, em
áreas autuadas por desmatamento.

6.3. Exigências para Seleção de Propostas na Aplicação de Recursos do FEHIDRO.
6.3.1. Condições excludentes
a - Os Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHs. somente poderão deliberar sobre
a tomada de financiamento do Fundo Estadual de RecursosHídricos- FEHIDRO,
para estudos e projetos que tenham Termo de Referência, elaborados de

,.
i--

r+:
1

....-

r

acordo com os roteiros técnicos fornecidos pelos agentes técnicos;
b-

Os Comitês de Bacias Hidrográficas-CBHs. somente poderão deliberar sobre
a tomada de financiamento do FEHIDRO,para obras que tenham, no mínimo,
projetos básicos, elaborados em conformidade com a Lei 8666/93 e suas
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alterações,

e com os roteiros técnicos a serem fornecidos pelos agentes técnicos,

acompanhados das licenças ambientais e outorga de direito de uso dos recursos
hídricos, quando pertinentes.
São partes integrantes

do projeto

básico os respectivos

cronogramas

físico e

financeiro, conforme modelo Cofehidro;
e • Não poderão ser deliberados
elementos

técnicos

pelos CBHs empreendimentos

mínimos julgados

necessários,

-

que não possuam

conforme

definidos

pelos

agentes técnicos.
d • Os Comitês
proponentes

de Bacias Hidrográficas
que se encontrem

Federais, administrados

somente

adimplentes

aceitarão

junto

as solicitações

de

ao INSS, FGTS e Tributos

pela Secretaria da Receita Federal, na data de entrega

das propostas ou até 03 (três) dias úteis antes da data de Deliberação do CBH,
bem como, estarem adimplentes técnica e financeiramente junto ao Fehidro;
e· O CBH não deliberará sobre recursos do Fehidro
terreno,

enquanto

para obras que necessitem de

o mesmo não estiver legalmente

disponível,

por posse ou

domínio, para implantação do empreendimento.
O domínio será comprovado através da apresentação do título ou matrícula, no
Cartório de Registro de Imóveis.
A posse será comprovada pela apresentação do contrato de comodato ou qualquer
comprovante de recolhimento
local, que, efetivamente

(ex.: pagamento de taxas, impostos), referente ao

demonstre

a posse, de forma a provar a livre utilização

do imóvel para Implantação do empreendimento;
f • Não poderá ser contemplado

'

-1

novamente com recursos do FEHIDRO, o Tomador

que não estiver operando e mantendo adequadamente
sido objeto de financiamento

-

empreendimento

que tiver

anterior do FEHIDRO;

1

g • No caso de qualquer

procedimento

em desacordo

com as hipóteses,

acima

mencionadas, a documentação será devolvida pelo agente técnico ao CBH.

6.3.2.

CondiçõesGerais

a - Nos casos de estudos, projetos de obras e serviços que necessitem de
licenciamentoambiental e outorga de direito de uso de recursoshídricos, os custos
para a obtenção dos mesmos poderão ser incluídos nos respectivos Termos de
Referência;
b - Terão prioridade para financiamento, aquelasobras cujos estudose projetos foram

anteriormente financiados pelo FEHIDRO;

-

--

'

e - Os pedidos de financiamento deverão descrever ou dimensionar os resultados a
serem alcançados com o empreendimento, de forma a se aquilatar o benefício
social, custo/benefício e populaçãoatendida ou apresentar outros parâmetros de
avaliação;
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,.d- O CBH deverá enquadrar os empreendimentos, para o exercício financeiro,
,,--

,--

limitando o montante a financiar ao valor distribuído pelo CRH acrescido dos
retornos de financiamentos informados pela Secretaria do Cofehidro;

e- Caberá aos Comitês de Bacias o enquadramento dos projetos obedecendo os
Programas de Duração Continuada PDCs, estabelecidos pelo Plano Estadual de
Recursos Hídricos. Este enquadramento, posteriormente, será referendado pelo
agente técnico, que, em caso de dúvida, solicitará parecer da sec. Executiva do
CORHI. Em não havendo o devido enquadramento em nenhum item do PDC, o
CBH será Informado da inviabilidade da operação;
f - Para cada exercício financeiro o Cofehidro deverá informar as metas percentuais
para operaçõescom e sem retomo, sobre o montante de recursos de investimentos
destinados aos Comitê, para deliberação.
6.4. Contrapartida
Em ambas as modalidades previstas no item 6.1., poderá ser exigida contrapartida
observando-se:
a - Os financiamentos reembolsáveis deverão apresentar um mínimo de 20%
(vinte por cento) de contrapartida, calculada sobre o orçamento total da etapa
a ser financiada pelo FEHIDRO

,.-

b - Para financiamentos não reembolsáveis o valor mínimo de contrapartida
será também de 20% (vinte por cento) calculada sobre o orçamento total
da etapa a ser financiada pelo FEHIDRO, Porém, em casos destinados à
execução de empreendimentos de interesse geral da Bacia Hidrográfica ou em
função da natureza da solicitação, qualificada pela comprovação de interesse
público relevante, de elevados riscos à saúde ou à segurança públicas ou,
ainda, em situações de emergência associadas a eventos hidrológicos críticos,
percentuais inferiores de contrapartida poderão ser estabelecidos
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH.
c - Os investimentos referentes exclusivamente ao empreendimento, realizados
até o 12º (décimo segundo) mês anterior à data da deliberação do Comitê
de Bacia Hidrográfica que indica o empreendimento para financiamento
junto ao FEHIDRO, poderão ser considerados para efeito de contrapartida,
desde que devidamente comprovados nos termos do item 9.4;
d - Serão aceitos como contrapartida todos os itens necessáriosao desenvolvimento
e execução do empreendimento aprovados pelo agente técnico. Em nenhuma
hipótese haverá reembolso de gastos já efetuados antes da aprovação do
CBH, Independentemente do percentual que estes gastos representem em
relação ao empreendimento;
e - Serão aceitos terrenos em contrapartida para os empreendimentos,
independentemente da data de sua aquisição, desde que atestada sua
necessidadepelo agente técnico e comprovada sua posse ou domínio, mediante
documentação regai. o valor do terreno corresponderá ao valor venal do imóvel
constante do IPTU- Imposto Predial e Territorial Urbano ou do ITR-Imposto
Territorial Rural, conforme sua localização ou o valor de sua aquisição ou laudo
de avaliação, em conformidade com as normas da ABNT;
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f - No caso das aplicaçõesnão reembolsáveisdescritas nos parágrafos primeiro e
segundo, do artigo 11, do Decreto n° 37.300/93, dada a natureza de sua
utilização, não será exigida contrapartida, mas apenasa prestação de contas,
mediante apresentaçãoda documentaçãopara fins contábeis;
g - O custo de implantação de um aterro sanitário existente, incluindo terreno,
devidamente licenciadopelo órgão ambiental, Independentementeda data de
sua implantação, poderá ser aceito como contrapartida para aquisição de
caminhões compactadores e coletores de lixo, retro-escavadeira e pá
carregadeira. Tais itens somente poderão ser financiados 'pelo Fehidro em
uma única oportunidade.
h - Nos empreendimentos para os quais o valor resultante da licitação, apresente
um valor menor que o aprovado pelo agente técnico, a contrapartida deverá
diminuir, mantendo, porém, a proporção inicial estabelecida na deliberação
do Comitê de Bacia Hidrográfica e mantido o limite proposto para
utilização do recurso do FEHIDRO. Em conseqüência de tal operação,
deverá o proponente alterar o cronograma físico-financeiro e reapresentá-lo
ao agente técnico para aprovação.
1 - Não serão aceitos como contrapartida de um empreendimento, itens de
investimento e serviços que tenham recebido ou estejam recebendo
financiamentos não reembolsáveis, tanto do FEHIDRO, como de outras
entidades com recursos públicos."
6.5 Condições de Aplicação para Operações Não Reembolsáveis
a - Poderãoser liberados recursos, em operaçõesnão reembolsáveis, nos limites
estabelecidosanualmente pelo Cofehidro,para empreendimentosenquadrados
nos Planosde BaciasHidrográficase no PlanoEstadualde RecursosHídricos PERH, de Interesse público relevante, comprovado pelo Comitê de Bacia
Hidrográfica - CBH, para:
a.1. Entidadesda administração direta ou indireta do Estado, exceto as que
possuam receita tarifária;
a.2. Municípiose consórciosintermunicipais, conformecritérios estabelecidos
pelos CBHs;
a 3. entidades da administração direta e indireta dos municípios, exceto
aquelas que tenham receitas próprias oriundas de serviços prestados da
mesmanaturezado objeto do financiamento,em municípiosque excedam
150.000 habitantes, segundo o último censo.
a.4. universidades,instituições de ensino superior e entidades especializadas
em pesquisa, desenvolvimento tecnológico públicos e capacitação de
recursos humanos, no campo dos recursos hídricos, com verificação do
cumprimento desses requisitos pela anállse dos respectivos Estatutos
pela Secretaria Executiva do COFEHIDRO.
a.5. entidades privadas, sem fins lucrativos, com estudos, projetos, serviços,
açõese obras enquadradasnos Planosde BaciasHidrográficase no Plano
Estadual de RecursosHídricos - PERH, atendidas as disposiçõeslegais.
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b - Os CBHs poderão estabelecer condições mais restritivas, do que as referidas
no item 6.5.a, para operações não reembolsáveis;

,--1

e - São considerados sem retorno, os recursos aplicados em acordo com os
parágrafosprimeiro e segundo, do artigo 11, do Decreto nº 37.300/93 (Custeio),
dada a natureza da despesa junto a entidades do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos-SIGRH.
6.6. Encargos
6.6.1, Juros: Serão aplicadas taxas de juros efetivos de 2,5% (dois e meio
porcento) a.a. (ou) 6,0% (seis porcento) a.a., dependendo da natureza
do beneficiário:

a - 2,5% a.a, (dois e meio por cento ao ano) para pessoas jurídicas de
direito público, da administração direta ou indireta dos Municípios;
b - 6,0% a.a. (seis por cento ao ano) para concessionários de serviços
públicos, nos campos de saneamento, meio ambiente e
aproveitamento múltiplo de recursos hídricos, pessoas jurídicas de
direito privado usuárias de recursos hídricos;
e - As presentes taxas de juros vigorarão enquanto permanecerem as
condições atuais de custo zero de captação, podendo ser a qualquer
hora revistas, caso passem a compor o FEHIDROrecursos de outras
fontes que onerem o Fundo;
d - O juro mencionado é o custo básico do financiamento, ao qual deverá
ser acrescido da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), divulgada
trimestralmente pelo BACEN e expressa em percentual anual,
nas posições de 1 março, 1 de junho, 1 setembro e 1 de
dezembro.

ri

ri

6.6.2. TJLP:A sistemática de aplicação será a seguinte:

a - O montante correspondente à parcela da TJLP que vier a exceder
6 % a.a. (seis por cento ao ano) será capitalizado no dia 15 (quinze)
de cada mês, incorporando-se ao principal da dívida, tornando-se
exigível durante o período de amortização, juntamente com as
prestações do principal;
b - o montante correspondente à parcela da TJLPque vier a ser igual ou
Inferior a 6% a .a. (seis por cento ao ano) será exigível trimestralmente
durante o período de carência, e no período de amortização,
juntamente com as prestações do principal;

,6.6.3, Impostos: Conforme a legislação vigente.

,--1
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6.7.
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Prazos de Financiamento:
a - Os prazos devem ser entendidos por:
a.1. prazo de utilização:
período durante o qual o tomador tem a
disponibilidade do crédito concedido, conforme cronograma aprovado;
a.2. prazo de carência: período que precede o início do prazo de amortização
do principal,
começando com a eficácia do negócio jurídico;
a.3. prazo de amortização: período durante o qual se realiza o pagamento do
principal;

6.8.

b -

Prazo de Carência Previsto: Até 36 (trinta e seis) meses a contar da data di!
primeira liberação de recursos, ou 6 (seis) meses após a implantação do
projeto, serviço ou obra (o primeiro que ocorrer);

e-

Prazo Total Previsto: Até 240 (duzentos e quarenta) meses para tratamento
de esgotos urbanos e até 120 (cento e vinte) meses para projetos, serviços
e obras enquadrados nos demais programas, incluindo-se a carência,
condicionando-se tal prazo ao período de retorno do investimento no
empreendimento.

Periodicidade

-..,
t

1

~

1

..,

dos Pagamentos

a -

Período de Carência: Os juros serão pagos trimestralmente juntamente
com até 6% (seis por cento) a.a. da TJLP, sendo o excedente capitalizado;

b -

Forma de Amortização:
. A amortização, os juros e a TJLP serão pagos
em parcelas trimestrais iguais e sucessivas, coincidindo a 1 a parcela com
o fim da carência.

.,
..,
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6.9 .. Garantias
6,9,1, Natureza

das Garantias

Alternativa ou cumulativamente, a critério do agente financeiro, poderão
ser exigidas as seguintes garantias:

..,

a b ed -

garantias reais;
alienação fiduciária;
aval;
fiança;

e -

vinculação de recursos, como reserva irrevogável de forma de pagamento,
provenientes de cobrança de impostos, taxas, sobretaxas, vendas ou
contribuições de quaisquer espécies;

f -

-,
'

outras garantias, a título excepcional, respeitada a legislação pertinente.

6.9.2, Valor das Garantias

•••••1
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a -

Na constituição de garantias, seu valor corresponderá no mínimo a 100%
(cem por cento) da obrigação do tomador para com o agente financeiro no
caso de pessoa jurídica de direito público;

b -

Quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado será exigido o mínimo
de 130% (cento e trinta por cento).
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7.

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES

i

7,1, Agente Financeiro
Os serviços prestados, pelo agente financeiro, incluem análise, contratação,
administração e execução dos créditos inadimplentes que, por estes serviços será
assim remunerado:
a - Operaçõesde financiamento reembolsáveis: 1,5% (um e meio por cento) a.a.
sobre o saldo devedor corrigido;
b - Operações de aplicações não reembolsáveis: 1 % (hum por cento) sobre o
valor de cada liberação, onerando o FEHIDRO.
7 .2. Agentes Técnicos
a - Os serviços prestados pelo agente técnico em vistorias, incluem aprovação e
acompanhamento da execução física e de avaliação dos custos apontados no
empreendimento;

r=

b - Pelos serviços prestados, o agente técnico Departamento de Águas e Energia
Elétrica DAEE ou a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental CETESB, será remunerado à base de 1 % (um por cento) sobre o valor de cada
liberação, em ambas as modalidades, reembolsável
ou não
reembolsável, onerando o FEHIDRO.''
7.3.

Comissão de Estudos
a - A cada agente envolvido na análise de viabilidade técnico-econômico-financeira
caberá remuneração de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do

,-

financiamento para empreendimentos até o limite de 500.000 (quinhentas
mil) UFESPs. Acima deste limite, será cobrada taxa fixa de 1.000 (uma mil)
UFESPs, para cada agente envolvido, inclusive para as operações a fundo

'

perdido;

rr:
b - A remuneração dos agentes deverá onerar o Fundo e ser creditada após a
conclusão da análise;
e - Caso haja reformulação do empreendimento, após parecer favorável do agente
técnico, que exija reavaliação do mesmo, aos agentes envolvldos caberá nova
remuneração.

-

;

8.

ADMINISTRAÇÃO

DOS RECURSOS

a - Os Recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos FEHIDRO serão
ri

administrados pelo agente Financeiro através de contabilidade específica para
cada uma das fontes de recursos estabelecidas no artigo 36 da Lei 7.663/91 e
por bacias hidrográficas, por meio de subcontas, conforme segue:

~
i
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a1 Às subcontas serão creditados os retornos líquidos dos financiamentos
reembolsáveis pertinentes a cada CBH e o resultado das respectivas
aplicações financeiras;
a2 As liberações contratuais ocorrerão na Conta FEHIDRO, até o limite de
recursos destinados ao CBH pelo CRH e, após esgotados esses recursos, os
débitos passarão a ocorrer na subconta do Comitê;
9,

...,

.,

UBERAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS RECURSOS

9.1. Cronograma Físico-Financeiro

...,
...,
1

a - O cronograma físico-financeiro dos projetos, conforme modelo elaborado pelo
Fehidro, será parte integrante do contrato, visando facilitar o acompanhamento
de execução e prestação de contas;
b - Sempre que houver mudança no cronograma, esta deverá ser analisada e
aprovada pelo agente técnico, antes do envio ao agente financeiro. A solicitação
de prorrogação de prazo que ultrapasse 50% (cinqüenta por cento) do prazo
previsto inicialmente para conclusão do empreendimento, dependerá de
aprovação da direção do CBH, cabendo recurso ao plenário do Comitê.
c - O cumprimento dos cronogramas será controlado pelos agentes técnicos e
financeiro, cuja não observação pelo tomador poderá ser considerada
Inadimplência técnica. O tomador terá 30 (trinta) dias corridos de prazo para
entrega da documentação de prestação de contas, a partir da data prevista
para o término de cada etapa;
d - O prazo máximo para a realização das vistorias, emissão de Atestado Técnico
e registro no sistema de informações do Fehidro, a serem realizados pelos
Agentes Técnicos, será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data prevista
no cronograma para a conclusão de cada etapa do empreendimento devendo
o agente técnico tomar as seguintes providências:

l
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d.1, Confirmar com o tomador ou receber comunicação do mesmo sobre a
efetiva conclusão da etapa;
d.2. Programar novas datas de vistorias, desde que receba e aceite justificativa
formal do tomador para reprogramação;
d.3. Declarar a Inadimplência técnica do tomador quando não for apresentada
justificativa ou quando a mesma não for considerada aceitável, mediante
relatório e documentação dos fatos, subsidiado por vistoria de campo,
quando couber;

1

...,

-

'

...,
...,
;

e - Para cada 10 (dez) dias de atraso na data prevista de vistoria, o agente técnico
perderá 10% (dez por cento) do valor de sua remuneração referente àquela
etapa.

-

'

j

9.2. Liberação dos Recursos para Empreendimentos
a. A primeira parcela dos recursos será liberada da seguinte forma:

...,

\

a.a, Nos casos em que o empreendimento for executado diretamente pelo
tomador, a liberação da primeira parcela de recursos aos
empreendimentos, pelo agente financeiro, somente será efetuada após
o recebimento do Parecer Técnico, previsto no Item 6.2.c., manifestando-se sobre todos os elementos que compõe o empreendimento;

95

....,

1

-,

,--

a.z. Em caso de necessidade de execução por terceiros, deverá o agente
financeiro aguardar o Atestado, emitido pelo agente técnico,
manifestando-se sobre a coerência da licitação com o empreendimento
aprovado, com base no cronograma, objeto e custos apontados,
acompanhado de cópia do contrato com a empresa vencedora,
adjudicação, homologação e edital ou convite.

a.3. Pessoasjurídicas de direito privado, usuárias de recursos hídricos, ao
realizar compras ou contratações, utilizando recursos do Fehidro
(públicos), deverão obedecer as exigências da Lei 8666/93 e com suas
alterações;
b - As demais liberações de recursos, destinados à execução de empreendimentos,
somente serão efetuadas pelo agente financeiro após recebimento de Atestado
Técnico favorável, do agente técnico envolvido, manifestando-se sobre a
execução da etapa, dos custos apontados e verificação da existência de placa
exigida pelo Fehidro. Quando couber o atestado deverá ser acompanhado de
fotografias do desenvolvimento do empreendimento, fornecidas, previamente,
pelo tomador. Com esta documentaçãoe verificação da comprovação financeira
da parcela anterior o agente financeiro efetuará a liberação;
e - A última parcela, que não deverá ser inferior a 10% (dez por cento) do valor
do financiamento, terá sua liberação condicionadaà emissão pelo agente técnico
envolvido, de um Termo de Conclusão do empreendimento. A comprovação
financeira, da última parcela deverá ser apresentada ao agente financeiro
pelo tomador, no prazo máximo de 30 {trinta) dias corridos após a liberação
de recursos. Caso contrário, o tomador será considerado inadimplente junto
ao Fehidro;
d - O número de parcelas para efeito de liberação de recursos, deverá ser definido
pelos Agentes Técnicos em seu parecer sobre o empreendimento, considerando-se a natureza do mesmo, o bom andamento e a desejável conclusão da
obra, observando-se em qualquer caso, o mínimo de 2 (duas) parcelas,
observando o disposto no item 9.2.c.;

e - Na hipótese de inadimplência de qualquer natureza do tomador, junto ao
Fehidro, serão bloqueadas as liberações de crédito previstas;
f - Todos os valores liberados para o financiamento deverão ser mantidos em
conta específica e aplicados pelo agente financeiro no Fundo de Aplicação
Financeira da Dívida Públlc:a Estadual e Municipal - FAFEM, até o
momento de sua utilização pelo tomador, sendo que o rendimento auferido
será descontado do valor da última liberação. Este procedimento far-se-á
mediante comprovaçãodo saldo do rendimento pelo extrato da conta
específica a ser enviado pelo Tomador, juntamente com a última
prestação de contas, retornando o referido saldo à conta FEHIDRO."
g ~ Em nenhuma hipótese os rendimentos resultantes desta aplicação poderão
ser utilizados como contrapartida do financiamento;

r-
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h - Os rendimentos, acima mencionados, somente poderão ser utilizados para

-

cobertura de reajustes de valor previstos em contratos, com cronograma
inicial de prazo superior a 1 (hum) ano;
1 - Encerradoo contrato com o Fehidro,toda documentaçãoreferente ao processo

de financiamentodeverá permanecerarquivadano agentetécnico, pelo período
de 5 (cinco) anos, para efeito de eventual auditoria do Tribunal de Contas,
exceto a documentaçãofiscal que deverá permanecercom o agente financeiro
pelo mesmo prazo.
j - Os recursos financeiros do FEHIDROserão repassadosaos tomadores em sua

-

totalidade, à medida em que a receita prevista constante do Orçamento do
Estado for arrecadada e repassadaà conta FEHIDRO.
9.3. Liberação dos Recursos Descritos no Att. 11 do Decreto 37300/93 (Custeio)
No caso dos recursos previstos nos § l O e 2º, do artigo 11, do Decreto
nº 37.300/93, a liberação de recursos, pelo agente financeiro, será efetuada
somente após o recebimento de autorização expedida pelo Secretário Executivo
do Conselhode Orientaçãodo FundoEstadualde RecursosHídricos- COFEHIDRO,
até o limite fixado anualmente pelo COFEHIDRO.

-'

..,

9.4. Prestaçãode Contas do Financiamento

a - Na prestação de contas da parcela financiada e da contrapartida, quando o
empreendimento for executado por terceiros, o tomador deverá apresentar
ao agente financeiro, o original ou cópia autenticada das primeiras vias das
notas fiscais contendo o número e o objeto do contrato de financiamento com
o FEHIDRO,devidamente quitadas pelos fornecedores de bens e serviços,
acompanhadasdo Atestado favorável do Agente Técnico;
b- A comprovação da contrapartida , quando composta por bens e serviços do
próprio tomador {horas/homem, horas/máquina e materiais), será feita
mediante atendimento concomitante das seguintes condições:
b.1. Declaraçãodo representante legal do tomador, atestando que os gastos
contratuais previstos em contrapartida foram efetivamente realizados,
b.2. Vistoria e Atestado do agente técnico, constatando a aplicaçãofísica da
contrapartida, conforme orçamento e discriminação aprovados
contratua I mente.
10. ADITAMENTOSCONTRATUAIS
a - Poderãoser aceitos aditivos contratuais, desde que:
a.1.

a.z,
a.3.
a.4.
a.5.

Autorizados por nova deliberação dos CBHs.com a utilização de recursos
disponíveis e demonstração de suas origens, observando-se a
contrapartida também em relação ao aditamento."
Respeitadoo limite legal estabelecidopela Lei 8666/93 e suas alterações;
A proposta seja aprovada pelo agente técnico;
O contrato com o Fehidro esteja em vigor;
Nos aditamentos contratuais de financiamentos reembolsáveis a
Entidadesde Direito Público,tenham prévia autorizaçãodo BancoCentral,
em cumprimento à resolução do Senado Federal."
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b - Entende-se por recurso disponível, referido no item 10.a.1., os oriundos de:
b.1.
b.2.

Impedimento

ou desistência do proponente

de contratação;

Saldos de contratos do Fehidro, ainda não destinados pelo CBH para outros
contratos;

b.3.

Rendimentos das aplicações no Fundo de Aplicação Financeira da Dívida

Pública Estadual e Municipal - FAFEM, resultantes das liberações
contratuais

creditadas na conta do tomador.

11, DAS INADIMPLÊNCIAS

a- Como Inadimplência técnica serão considerados todos os atos de não
cumprimento de Itens de projeto, tais como modificações de obras e
serviços, não aprovados pelos agentes técnicos, não cumprimento de
cronograma sem concordância explícita do agente técnico, ou não
apresentação das prestações de contas no prazo devido;
b- Inadimplência

financeira

é o não cumprimento

relacionados ao contrato de financiamento

dos pagamentos

• Quando os débitos de

financiamento não forem liquidados até o vencimento, o tomador será
considerado inadlmplente, estando sujeito à cobrança de juros, mora e
demais penalidades, desde a data do vencimento da obrigação até a data
de sua regularização.
c- O não cumprimento dos termos contratuais, do projeto técnico, da contrapartida,
do cronograma físico financeiro, da legislação ambiental e de uso dos recursos
hídricos e de outras exigências legais e financeiras, às quais esteja submetido o
instrumento jurídico, de modo injustificado ou não aceito pelos agentes técnicos
e financeiro do FEHIDRD, sujeitará o tomador à denuncia do contrato, com
devolução das parcelas Já liberadas, corrigidas pelas taxas do Fundo de Aplicação
Financeira da Dívida Pública Estadual e Municipal - FAFEM, ou à execução das
garantias apresentadas conforme "Sub-item 6.9.1.e". e custas decorrentes, além
de sua exclusão como tomador de recursos do Fundo.
12, DA CARTEIRA

SUPLEMENTAR

DE PROJETOS

a- Os Comitês de Bacias Hidrográficas poderão constituir uma carteira
suplementar de projetos que serão financiados desde que haja
disponib/lldade de recursos. Esta carteira deverá ser informada aos
proponentes alertando quanto às possibilidades de efetivação;
b- Esta carteira será mantida até que haja nova deliberação do CBHpara
Indicar empreendimentos subsequentes à distribuição anual de recursos
do CRH,após o que, o Comitê deverá Informar aos proponentes para
retirarem seus pedidos e, havendo Interesse, reapresentá-los
posteriormente.

ri
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-is. DOS PRAZOS PARA

TRAMITAÇÃO E INÍCIO DOS EMPREENDIMENTOS.

13.1. Prazos para Tramitação

-

--

Agentes Técnicos e Financeiro:
a - Os agentestécnicos terão o prazo de 20 (vinte) dias úteis para emitir o parecer
técnico sobre o empreendimento;
e - O agente financeiro terá o prazo de 10 (dez) dias úteis (excluída a tramitação
pelo Banco Central do Brasil) para concluir a análise e elaborar o contrato;
e - Os prazos estipulados para os agentes técnicos e financeiro deverão
ser respeitados, na medida em que a documentação apresentada pelo
tomador esteja completa e satisfatória, e os agentes, em questão,
terão prazo de lO (dez) dias úteis para se manifestarem, quando do
recebimento

da documentação,

se a mesma está atendendo

plenamente suas exigências;
d - O não cumprimento dos prazos estabelecidosacarretará na perda de 10% (dez

-

-'

por cento) da comissão de estudos para cada 10 (dez) dias úteis de atraso;

Tomador:
a - O tomador terá o prazo de 30 (trinta dias) úteis para cumprir exigênciastécnicas
ou de análise financeira, podendo ser prorrogado, pelo agente técnico, mediante
justificativa;

b - Tendoem vista a existência de uma carteira suplementar de projetas, os
proponentes terão no máximo 2 (duas) oportunidades de reapresentar
documentação técnica aos agentes. Após o que, o projeto será devolvido
ao CBH,para substituição por outro constante da carteira;

-,
1

e - As atualizações das CNDs,quando necessárias, para efeito de contratação
junto ao Fehldro e de liberações posteriores, deverão ser feitas em prazo
máximo de 30 (trinta

J dias. Após este prazo o agente financeiro poderá

cancelar ou executar o contrato, conforme o caso, retornando os recursos
para o Fehldro.
....

-,

-

13.2, Prazo para Início do empreendimento
a - O prazo limite para início do empreendimento,após a assinaturado tomador
no contrato do Fehidro, a ser respeitado pelo Agente Financeiro, será o
determinado pelo parecerdo agente técnico, aprovandoo empreendimento;
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b - Para empreendimentos a serem executados pelo próprio tomador o prazo
máximo de início será de 30 ( trinta) dias corridos;
e -Para casosde licitação, o prazo será, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias;
d - Os prazos, acima mencionados, deverão fazer parte da contrato
com a Fehidro.

,--

13.3. Do controle dos prazos

,...-

a - Os prazos dos agentes técnicos serão controlados pelo agente financeiro;

1

b - Os prazos do agente financeiro serão controlados pela secretaria executiva do
Cofehidro;
e - Todos os integrantes do Sistema Integrado de recursos Hídricos - SIGRH
poderão a qualquer tempo solicitar o cumprimento dos prazos estabelecidos
neste Manual.

r-

14. CASOS OMISSOS

i

Os casosnão previstos no presente Manualserão resolvidos pelo Conselhode Orientação
do fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO.

CONSELHODE ORIENTAÇÃODO
FUNDOESTADUALDE RECURSOS HÍDRICOS - COFEHIDRO.

,-1
,--

,...1

r+

,--

Observações:
(artigos 15,16 e 17 da Deliberação COFEHIDRO01/2000,
publicada no D. o. E, aos 11 de abril de 2,000)
O Manual de Procedimentoscom as modificações introduzidas por esta deliberação, aplicarse-á da seguinte forma:
a) na sua totalldade, aos novos empreendimentos Indicados ao FEHIDROapós 31/12/99
e àqueles que até esta data, já deliberados pelos CBH's, ainda não tenham obtido o
parecer favorável do Agente Técnico;
b) em todos os procedimentos operacionais previstos, aplicáveis na fase posterior à
emissão do parecer do Agente Técnico sobre o empreendimento.

100
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Os tomadores, cujos empreendimentos
Indicados ao FEHIDRO, após 31/12/99, que
eventualmente
não atendam àlguma das alterações promovidas
pela presente
Deliberação, recomenda-se que promovam os ajustes necessários junto aos respectivos
Comitês.
A critério dos CBH's, poderão ser mantidos em carteira, até que haja disposição legal
para contratação com o FEHIDRO, empreendimentos cujos tomadores estejam previstos
no item "3.g".
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SOLICITAÇÃO

DE RECURSOS DO FEHIDRO

FICHA RESUMO DO EMPREENDIMENTO

.

"

"'Fi'I

1.1

Razio Social ou Nome:

1.2

Rua, Avenida:

coo.

..

,li

cargo

2.1

Nome:

12.2

Rua, Avenida:

12.3
:2.4

Baírro:
Telefone:

3.1
3.2

Nome:
Objetivo:
Local:

Cep:

l Município:
Asain:

!Fax:

PDC:

3.4 Situação:
Modalidadede financiamento:
3.5 Tempo de Execução:
Beneficio do empreendimento
3.6 Categoria
3.7 Em caso de estudo, projeto ou serviço possui Termo de Referência
3.8

Em caso de servíçoeou obras possui :

3.9

População Benetlclada:

~-::
,..

compl

num.

,,_-~

~ ~~

3.3

Cep
Email

IFax

1.6 Allvklade Principal:
'1

compl

num.
lMünlclpio

Bairro:
1.4 Telefone:
1.5 End. Correspondência;
1.3

,11._-.,~··

·,·

-

4.1

DPRN-Aleeladode Reguleridade llorNt8I n:

14.2

CETESB.LJcençade Instalação U n:

14.3

CETESB.LJcençade FunàonamenlOLF n:

14.4

DAEE Aut/Concessãon:

4.5

CNDs PIS/PASEP/FINSOCIALvenc:

não:

sim:

ProjetoExecutiYo

Projeto búk:o lei 8668
érea de abrangência
1SMA-

Uc.Pnlvla n:
SMAUc.lnatalação
n:
SMAUc.Operação
n:
Domínio

!Area posse :

jCND INSS venc:

CRSFGTS
venc

ij-:..:·

ValorTolal:
15.2 Data Baae / Orçamento
5.2 Dotação Orçamentériano Ex«clcio ou
Plurianual
~ :("' .. ]_:'!"t~ '!'
15.1

-,

.~

Contrapertlda R$mil:

Ftnanc.em outro órgão:

ValorR$míl:
ValorRSmU:
ART:

'=~:z:a;-~

16.1

Nome:

6.2

Rua, Avenida.

6.3

Valor Fehidro R$mil:

Telefone:
,,- j

IFax:

..

RG

C.Regio

num.

compi
Emali:

Declaração do Interessado:
Declaramossob as penas da Lei que as informaçõesaqui contidas são a expressão da verdade

assinatura
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CRONOGRAMA

FISICO- FINANCEIRO

!TOMADOR:
EMPREENDIMENTO:
em R$
DISCRIMINA

realizado

.

até

ÇÃO

data
base:

...

.

MESES

a

~

Total

realizar

ITEM ATMDADES

R$

1
2

--

--

3

R$

o

o

o

o

o

o
C"1

4

o
o

TOTAIS
CONTRAPARTIDA

.

'

'

ANANCIAME~
DESEMBOLSO~PREENCHIDO
PELO AGENTE TÉCNICO)

1.

contrapartida ,

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o

o
o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

,

,

_

-

RESPONSAVEL PELO PROJETO
NOME:
CONS.REG

ASSINATURA
RESPONSAVEL

ASSINATURA
TOMADOR

AGENTE
TÉCNICO

o

o
...•

G

r
n

r
~

r.
r
r
r
r
r
r
r
r
r:
r.

ANEXO III
Deliberação CBH-AT, n° 4, de 24/8/2.000

r.
r
r
r

r
1-'

n
r:
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Deliberação CBH~AT,
nº 4, de 24 / 08 /2.000

o
Aprova critérios e prioridades para utilização
dos recursos financeiros do FEHIDRO
destinados à Unidade de Gerenciamento
de recursos Hídricos da Bacia do
Alto Tietê, em 2.000.

LJ

u
:.J

O Comitê da Bacla Hidrográfica do Alto Tietê, no uso de suas atribuições, e:
Considerando a disponlbllidade de recursos financeiros no valor de R$ 3.200.000,00
(três milhões e duzentos mU reais) para apllcação na Unidade de Gerenciamento de Recursos
Hídricos da Bacia do Alto Tietê;
Considerando que cabe a este Comitê indicar critérios e prioridades para a aplicação
dos recursos financeiros na bacia;

l.J

LJ

Considerandoo disposto no novo Manual de Procedimentos Operacionaisdo FEHIDRO;
Delibera
Artigo lº - Ficam aprovados os seguintes programas e projetos prioritários a serem
financiados com recursos do FEHIDRO:

LJ

u
I - Planejamento e gerenciamento de recursos hídricos
I.1. -

I.2. -

1.3. -

Elaboraçãode mapa de uso e ocupação do solo da Bacia do Alto Tietê, na
escala 1 :25.000, de acordo com o termo de referência da Câmara Técnica
de Planejamento;
AtuaHzac;ão da base cartográfica da Bacia do Alto Tietê, na escala 1:10.000,
de acordo com o termo de referência da CâmaraTécnica de Planejamento;

L..J

u
LJ

u

u

Programa de educação ambiental, compreendendo projetos enquadrados
nas seguintes linhas:

a) capacitação de professores da rede oficial de ensino;
b) projetos locais de educação ambiental com partlclpac;ão da comunidade;
c) Implantação de centros regionais de referência em recursos hídricos e educação
ambiental, vinculados aos Subcom!tês
1.4. -

Programa de comunicação social e divulgação

w
Ll
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LJ

r
r~
1

r:
r

II -

Proteção dos Mananciais

....-,.

'

r

Elaboraçãoe Implantação dos Planos de Desenvolvimentoe Proteção Ambiental
(PDPAs),com as respectivas leis específicas

'

r
r

r
r:

- Fortalecimento da fiscalízação integrada
- Elaboraçãoe/ou adequação de Planos Diretores Municipaissegundo as diretrizes
do Plano da Bacia do Alto Tietê, tendo em vista a proteção dos mananciais
III - Prevenção e defesa contra inundações

r

- Estudo hidráulico - hidrológicoda várzea do Tietê a montante da barragem da
Penha

r

r
r

r
r
r

r

r

.

r

r

r
r
r.

r

r-

IV -

Apoioa municípiosafetados por reservatórios ou lei de proteção aos mananciais
- Fomento a projetos municipais de aproveitamento sustentável dos recursos
hídricos

Artigo 2º - Para fins de aplicação, os recursos do FEHIDRO terão a seguinte distribuição:
A) - 1/2 destinados a projetos de abrangência ou Interesse para toda a bacia,
compreendendo os seguintes itens referidos no artigo 1°:
1.1 : mapa de uso e ocupação do solo, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta
m!I reais);
1.2 : base cartográfica, no valor parcial de R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil
reais), sendo que parcela de Igual valor onerará o orçamento de 2.001;
I.4 : comunicação social e divulgação, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais).
III : estudo hidrológico, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
B) - 1/2 divididos eqüitativamente entre os cinco subcomitês, para aplicação prioritária
nos seguintes itens referidos no artigo 1°:
I.3 : programa de educação ambiental

r

II : proteção aos mananciais

r

r
r:
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u
IV: fomento a projetos municipais de aproveitamento

sustentável dos recursos hídricos.

Artigo 30 - De acordo com as normas do FEHIDRO,poderão habilitar-se a obtenção de
financiamento:

a)

pessoas jurídicas de direito público, da administração direta ou Indireta do Estado e
dos Municípios;

b)

concessionários de serviços públicos nos campos de saneamento, melo ambiente e
recursos hídricos;

LJ

o
u
u
Ll

ü

u

c)

pessoas jurídicas de direito privado, usuários de recursos hídricos

d)

consórcios Intermunicipais regularmente constituídos

u
Ll

w
e)

associações de usuários de recursos hídricos

f)

universidades, instituições de ensino superior e entidades especializadasem pesquisa,

u
ü

desenvolvimento tecnológico e capacitação de recursos humanos, no campo dos
recursos hídricos

g)

:..J

entidades privadas, sem fins lucrativos, com estudos, projetos e obras enquadradas
nos Planos de Bacia, atendidas as disposições legais.

w
u

Parágrafo único : Projetos de entidades enquadradas na alínea "g" deste artigo, uma vez

u

aprovados pelo Comitê, permanecerão em carteira até que haja disposição legal para

u

contratação.

ü

Artigo 40 - Os órgãos e entidades atuantes na área do CBH-AT, interessados na obtenção
de financiamento com recursos do FEHIDRO,deverão encaminhar à Secretaria Executiva
do Comitê:

w
L.)

u

I - Ficha resumo do projeto, segundo modelo anexo

II -Termo de referência detalhado do projeto

w
u
L)

III - Cronograma físico - fi~ancelro, segundo modelo FEHIDRO
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r
r
r

r
r:
r

r:
r.
r:
r
r.
r

IV - Certidões de adimplência junto ao INSS, FGTS e Tributos Federais (Receita Federal)

§ 1º - Os pedidos de financiamento referentes ao artigo 2°, item A, serão analisados pela
Câmara Técnica de Planejamento

§ 2° - Os pedidos de financiamento referentes ao artigo 2°, item B, serão anallsados pelos
Subcomitês de Bacia.

Artigo

so - As solicitações de financiamento de que trata esta Deliberação deverão ser

entregues à Secretaria Executiva do Comitê até o dia 20 de outubro de 2.000.

r
r

....

r=

r

r
r.
r
r
r.
r

r
r.
n

n
r
n
r.
G

n
r:
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê

Diretoria

w
- Presidente
- Vice-presidente
- Secretário executivo

Hugo Marques da Rosa
Sitas Bortolosso
João Gilberto Lotufo Conejo

Equipe Organizadora
Secretaria executiva do CBH-AT
Gerôncio Albuquerque Rocha
Juan Sandor Cabez.as Castilho
Maria Dulce de Sousa
Maria Wanda lorio
Michele Consolmagno
Pedro Oyama

u
..J
w
L1

u
~.J

Projeto "Capacidade Governativa do Comitê de Bacia Hidrográfica na Região Metropolitana
de São Paulo"
Ricardo T. Neder
Antônio Carlos Demamboro
Regina Cavini
Karin Iamini Matzkin

(Coordenador
(pós-graduação
(pós-graduação
(pós-graduação

USP / ESALQ)
IE - UNICAMP)
IE - UNICAMP)
FAU-USP)

Projeto gráfico

!J
L.J

Apoio
FUNDAP - Fundação para o Desenvolvimento Administrativo do Estado de São Paulo.

Comitê
da Bacia Hidrográfica
do Alto Tietê

R. Butantã, 285 - 5° andar
05424-140-Sâo Paulo-SP
Tel (011) 3814-9011 - Ramal 2184
Fax (011) 3814-9011 - Ramal 2160
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