MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 3ª REGIÃO

Reunião “A crise hídrica no Estado de São Paulo” – 12.02.2015
No dia 12 do mês de fevereiro de 2015, realizou-se no foyer da Procuradoria
Regional da República, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 2020, Bela Vista,
município de São Paulo – Capital, reunião às 10h00, com a presença da Dra. Sandra
Akemi Shimada Kishi, pelo Ministério Público Federal; da Dra. Alexandra Facciolli Martins,
do Dr. Ricardo Castro, do Dr. Geraldo Navarro Cabañas, do Dr. Ivan Carneiro Castanheiro
do e do Dr. Rodrigo Sanches Garcia, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo; do
Dr. Plínio Back Silva, do Dr. Rodrigo Levkovicz e da Dra. Julia Cara Giovannelli, pela
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo; do Procurador-Geral da Agência Nacional de
Águas (ANA) Dr. Emiliano Ribeiro de Souza e do Diretor-Presidente da Agência Nacional
de Águas (ANA) Dr. Vicente Andreu Guillo; do Superintendente da Unidade de Negócio
de Produção de Água da Metropolitana Dr. Marco Antonio Lopez Barros, do
Superintendente de Gestão Ambiental Dr. Wanderley da Silva Paganini, das advogados
da SABESP Dra. Jenny Mello Leme e Dra. Fabiana Soman Paes de Almeida Funaro; da
Diretora do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) Dra. Leila Gomes e da
Advogada do DAEE Dra. Maria Rita Toloza; do Secretário Adjunto do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo Dr. Marcelo Sodré; do representante da Secretaria de Recursos
Hídricos do Estado de São Paulo Dr. Rui Assis Brasil; do representante do Comitê de
Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Dr. João Carlos Piscirilli Ramos e do Presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê Dr. Francisco Nascimento de Brito; do
Superintendente de Fiscalização de Saneamento Básico da ARSESP Dr. Armando M.
Yamada; do Diretor de Meio Ambiente do Centro de Vigilância Sanitária Dr. Luís Sérgio
Ozório Valentim; do Presidente da CETESB Dr. Otávio Okano e do Diretor de Engenharia
da CETESB Dr. Carlos Roberto dos Santos.
Abertos os trabalhos, houve a apresentação de cada participante e, em seguida, a
Dra. Sandra destacou se tratar da segunda reunião sobre a crise hídrica. Ademais,
informou que surgiu uma sugestão de pauta para discutir questões relativas à
dominialidade/atribuições na gestão, aos usos múltiplos, ao volume morto e à crise e

alternativas. Ressaltou também que os Promotores naturais sugeriram a discussão de
metas do Sistema Cantareira até os meses de abril e outubro e quais seriam os limites de
vazão do volume morto 3.
A Dra. Sandra falou que seriam discutidas também as obras necessárias para a
captação do volume morto 3; como se daria a fiscalização dessas obras; a eventual
utilização do volume morto 4 e a constituição do Comitê da região metropolitana de
Campinas e Piracicaba. Afirmou que seria dado o seguinte encaminhamento à reunião: as
discussões seriam feitas em dois blocos, sendo o primeiro relativo à gestão de políticas
públicas (questão da dominialidade, da transparência e gestão participativa e como
poderia ser dado o encaminhamento dos vários usos múltiplos por categoria). Já o
segundo bloco envolveria a discussão do volume morto, com todas as ramificações de
temas para se entrar no coração da crise (gestão e alternativas).
O Dr. Rodrigo Levkovicz (Procurador da Coordenadoria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo) ressaltou que a Procuradoria Geral do Estado tem o
comportamento de não discutir fora de juízo as ações que estão em curso, por questão de
lealdade.
A Dra. Alexandra Facciolli asseverou que se espera alcançar algumas respostas
em relação às metas, principalmente em relação ao volume morto 3. Ressaltou que o
primeiro item a ser discutido diz respeito à garantia ao abastecimento, com a segurança
hídrica necessária da água tratada e que gostaria de ouvir os órgãos hídricos em relação
à exploração do volume morto 2 e quanto às questões previstas na Resolução 16/72,
tendo em vista a aproximação da descarga de fundo de alguns reservatórios, como o
Atibainha. Questionou, ainda, quais seriam as estratégicas que estão sendo pensadas
para garantir o seu abastecimento. Por fim, afirmou que a maior preocupação é em
relação às estratégias a serem tomadas.
A Dra. Sandra Kishi colocou que a última reunião foi pautada com rigorismo em
relação ao tempo de fala e que seria muito importante a participação de todos.
O Dr. Vicente Andreu (ANA) ressaltou que em relação ao volume morto 3 ou 4 não
houve nenhuma solicitação formal nem consulta em relação ao pedido de utilização e
afirmou que não haverá condições de se avançar na discussão dessa questão.
O representante do DAEE também afirmou que não recebeu nenhum pedido formal
de autorização de uso do volume morto 3.
A Dra. Jenny (Advogada da SABESP) falou que iria se abster de fazer

considerações sobre a questão da utilização do volume morto 3.
O Dr. Marco Antonio Lopes afirmou que se tem trabalhado com cenários sem a
necessidade de uso do volume morto 3. Informou que está sendo feito um estudo com a
hipótese de não usá-lo, com a redução do uso do Sistema Cantareira, por meio de obras
a serem concluídas, de modo que esse sistema possa estender o seu uso. Relatou que
ainda não há uma definição de obras a serem implantadas, mas que se prevê a utilização
reduzida do Sistema Cantareira. Afirmou que em 20 dias haverá uma resposta em relação
ao plano a ser usado.
Dr. Rui Assis Brasil: a Secretaria de Recursos Hídricos tem interagido com a
Sabesp para saber quais são as ações de curto prazo a serem adotadas. Há 2 ações
básicas: ações no sentido de redução da demanda, ou seja, do bônus, que foi estendida
para toda a região metropolitana; as ações de redução de pressão na rede (diminui as
perdas invisíveis) e a tarifa de contingência. Por outro lado, há um conjunto de ações que
visam melhorar os Sistemas Guarapiranga e Alto Tietê, que têm socorrido a área de
atendimento do Sistema Cantareira, sendo que isso só será possível se houver um
reforço. Para reforço do Sistema Alto Tietê e Rio Claro há um estudo para captação no
braço do Rio Grande, para fazer uma ligação direta para o Reservatório Taraçupeba, do
Rio Itatinga para o reservatório Jundiaí e do Rio Guaiatuba para aumentar o aporte de
água para o Reservatório Ponte Nova. Além disso, visa-se ampliar a estação elevatória do
Taquaquecetuba para permitir um aporte maior de água para o Guarapiranga. E também
uma ampliação da captação de água do Alto da Boa Vista. Todas essas intervenções
estão em ritmo acelerado na Sabesp. Tudo vai depender do regime de chuva na região
para que sejam solicitadas ao DAEE e à CETESB as respectivas avaliações necessárias.
Essa questão é muito dinâmica, não sendo possível se antecipar em detalhes. Ainda,
ressaltou que está de forma acelerada o trabalho executivo para a conclusão das duas
barragens do PCJ e do sistema produtor e adutor do PCJ, que proporcionarão 6 ou 4
metros cúbicos por segundo para a área.
O Dr. Vicente Andreu (ANA) colocou que sendo feita uma previsão otimista em
relação aos meses de fevereiro e março e que a contabilidade mantida em relação aos
níveis de retirada do Sistema Cantareira não nos permite concluir que haverá a utilização
do volume morto 3. Afirmou que muitas dúvidas devem ser resolvidas em relação ao
processo de autorização. Registrou que numericamente essa projeção não condiz com as
projeções da ANA em relação à necessidade de utilização do volume morto 3.
Dr. Rodrigo Sanches (Promotor de Justiça – GAEMA/Campinas): o plano

operacional do volume 2 ainda não foi apresentado. Não dá para esperar a utilização total
do volume morto 2 para planejar a utilização do volume morto 3. Embora se consiga
entender que o planejamento possui uma fase, as informações têm sido apresentadas
posteriormente à utilização, numa fase complicada. Há uma inversão entre a utilização e
o procedimento de utilização desse volume. Seria necessário que os órgãos de controle
se posicionassem sobre essa questão para que os problemas operacionais fossem
esclarecidos para a sociedade e para que não cheguemos à 3ª parcela ou 4ª e tais
problemas ainda não tenham sido resolvidos.
Dr. Rui Assis Brasil: o cenário é trabalhar com um planejamento para um cenário
pior de eventual utilização. A Sabesp está trabalhando nessa avaliação e deverá solicitar
a tempo aos órgãos gestores essa utilização, se necessário.
Dra. Leila: Quanto ao plano para a utilização do 2º volume morto, apresentado em
agosto, antes da autorização do DAEE e da ANA, o que acontece é que a situação é
dinâmica em relação às afluências e com a redução de vazão. Partiu-se de um cenário
em que as chuvas ocorreram de forma diversa e foi pedido a atualização desse plano.
Dra. Alexandra Facciolli: estamos no auge da situação crítica, sem um plano de
contingência e de ações. O que nós vemos é que as decisões não são tomadas com a
devida antecedência. Já havia a previsão de que o plano de utilização do volume morto 2
não atenderia às expectativas. Para o PCJ não existem medidas de curto prazo.
Dr. Ricardo Castro: são obras de médio e grande prazo. Com relação ao Alto Tietê
todas as medidas anunciadas pela Secretaria de Recursos Hídricos dependem de um
prazo razoável (1 ano ou 1,5 ano) para a conclusão e não serão suficientes para o
atendimento atual e do início da estiagem, que se avizinha em abril.
Dra. Alexandra Facciolli: na verdade, qual é a segurança que temos se as próprias
decisões em relação às vazões ficam prejudicadas? O plano operacional do volume morto
3 já deveria estar sendo discutido. Estamos diante de uma situação grave que precisa de
respostas e de agilidade. Quais são os mecanismos que garantem que essas
condicionantes serão cumpridas, para evitar o que ocorreu com a continuidade de
exploração do Atibainha, abaixo da cota já planejada pela Resolução 910, sem que isso
tenha nenhuma consequência? E daí passou-se a discutir rapidamente e a autorização foi
dada em novembro. Não tivemos o conhecimento de que nenhuma sanção tivesse sido
imposta por conta dessa captação irregular.
Dr. Rui Assis Brasil: no curto prazo, o volume 2 está autorizado e há uma garantia

de descarga permanente para o PCJ.
A Dra. Alexandra Facciolli questionou sobre como será feita esse descarga.
Dr. Rui Assis Brasil: Isso é objeto de ação judicial. O volume 3 está em estudo. O
governo zela pelo povo paulista. São Paulo não faz uma proposta para atender a um
devido lado. A questão do volume morto 3 etá sendo planejada. A Sabesp conseguiu
suprir projetos e obras, no tempo certo.
A Dra. Leila Gomes (Diretora do DAEE) esclareceu que o plano de contingência
recebido em agosto foi em relação à utilização do volume morto 2.
O Dr. Vicente Andreu ressaltou que em relação ao volume morto 3 há uma relação
muito estreita entre a ANA e o DAEE. Afirmou que precisamos ter algum acordo em
relação à dominialidade desses reservatórios. O reservatório de Cachoeira tem uma
implicação direta em relação ao reservatório de Atibainha e há uma restrição técnica em
relação ao volume morto 3 em relação ao Atibainha. Em relação ao volume morto 3,
ressaltou que queria fazer um pedido que, independentemente de aprovação, para que os
estudos sejam encaminhados o mais brevemente possível. Afirmou que a situação da
negação da necessidade de utilização deve ser trabalhada num campo técnico. Em
relação ao volume morto 2, reforçou as palavras da Dra. Leila, de que devemos atuar em
situação quase que irreal, pois não há possibilidade de ser feita uma previsão antecipada.
Por outro lado, a ausência de informação antecipada prejudica o processo, mas está se
fazendo uma gestão adequada. Porém, a ausência de um critério orientador dificulta as
coisas, pois os reservatórios estão ficando vazios, sendo que as medidas adotadas são
insuficientes para evitar essa diminuição. Tudo isso dificulta a tomada de decisões. As
metas apresentadas na última hora levam os órgãos a tomarem decisões que não têm
preservado a segurança hídrica dos reservatórios. Em qual meta iremos administrar os
reservatórios em abril? Não há garantias de que as metas possam ser revistas. Não
estamos conseguindo executar as responsabilidades, sendo fundamental que os estudos
sejam apresentados com antecedência, para transmitir segurança para a população, e
com publicidade.
Dr. Marco Antonio: tão logo os estudos sejam concluídos, serão divulgados para a
ANA e para o DAEE.
Dra. Sandra kishi: quanto à questão da dominialidade, não há situação de domínio
jurídico, pois se trata de bem de uso comum do povo, direito humano fundamental.
Quando se fala de dominialidade, fala-se em gestão, que é pública, sendo a gestão da

ANA. Há uma gestão integrada da hídrica com a ambiental. Houve uma chamada de uma
atuação conjunta, mas existe uma delegação, cujo delegatário é o DAEE. Juridicamente,
há prevalência da gestão da ANA. O Dr. Rui falou de projetos para uso volume morto 3,
como em outras oportunidades em que conversei com o Dr. Kelmam, foi divulgado que
não teríamos mais volume morto 2 a partir de março.
Dra. Jenny: nem sempre o que sai na imprensa é uma verdade real. Essa é uma
posição teórica da Dra. Sandra, sendo que a Sabesp diverge dessa questão dominial. A
questão técnica é dominial. Assim, não se pode levar a ferro e fogo a questão colocada
pelo Dr. Kelmam.
Dra. Sandra Kishi: o Presidente da Sabesp deu ênfase em relação à transparência
das informações em todas as fases, inclusive na fase de planejamento. Então, se já existe
um estudo de uso do volume morto 3 isso deve ser divulgado e encaminhado para a
CETESB e para a ANA, para que esses órgãos se antecipem para se planejarem. O
estudo deve ser acessível. Qual seria o prazo que a Sabesp se sentiria a vontade para
poder entregar o projeto de utilização do volume morto 3?
Dra. Jenny: Em aproximadamente 20 dias esses estudos estarão concluídos. O
que está pronto terá transparência. O que não está pronto não será divulgado, para evitar
especulação. Isso o Dr. Kelmam colocou aqui no Ministério Público Federal.
A Dra. Sandra questionou se seria possível a entrega dos estudos até a primeira
semana de março.
O Dr. Marco Antônio afirmou que se o estudo estiver concluído dentro desse prazo,
será possível, mas que havia variáveis que estavam sendo analisadas, mas que se
estava trabalhando para isso.
Dr. Vicente Andreu: sob a nossa lógica, deveríamos aproveitar o período chuvoso
para distribuir o máximo de água. Cumular água no período chuvoso. As restrições de uso
são feitas no período chuvoso. Eu pediria a apresentação de um plano de redução.
Dr. Rodrigo (Procurador do Estado): as medidas adotadas pelo Estado de São
Paulo são sérias, que visam reduzir o consumo no período de chuvas.
Dr. Vicente Andreu: as reduções deveriam ser feitas antes.
Dra. Leila: o uso do Cantareira tem sido reduzido mês a mês. Dentro do que foi
possível, tem sido feita essa redução nessa linha. Se a chuva tivesse sido melhor,
poderíamos estar com mais água nos reservatórios. Infelizmente temos que praticar a

redução de forma a não desabastecer.
Dr. Ivan Carneiro: há a preocupação da apresentação de um plano de contingência
com a antecedência devida. Há mudanças climáticas e insegurança das previsões.
Precisa haver um plano operacional, com uma antecedência nos estudos, para que as
coisas não sejam endossadas com base na urgência. As revisões talvez sejam
inevitáveis. Primeiro, nós não podemos concordar com a ideia de que o plano da Sabesp
seja divulgado juntamente para o público e para os órgãos gestores. Nesse ponto, o
poder de polícia dos órgãos reguladores devem atuar com urgência. Fica um apelo aos
órgãos

gestores

(ANA e

DAEE

precisam

dessa

transparência

para

atuarem

conjuntamente), de que o plano seja transparente. Qual é a garantia de que quando o
plano estiver pronto ainda estará em tempo hábil de se fazer todos os estudos
necessários a autorizar ou não o volume morto 3 na época oportuna? Os dados do
volume morto 2 precisam ser conhecidos.
Dr. Francisco Brito (Presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Alto Tietê):
comitê bipartite. Todas as medidas adotadas até agora foram corretas, porém tardias. Em
meados de 2013 havia a previsão de que a estiagem era previsível, no entanto, o bônus
só foi dado em fevereiro de 2014. O mesmo ocorreu com a multa e com a redução das
retiradas. Concordo que os cenários têm que ser antecipados e muito conservadores.
Daqui para frente, deve-se imaginar o pior cenário e antecipar as medidas para isso. Por
fim, ressalto que o volume que temos no Cantareira é negativo. Deve-se dar a informação
correta para a população.
Dra. Sandra: o Dr. Kelmam já havia falado que devemos trabalhar com dados reais
e verdadeiros.
Dra. Julia (Procuradora do Estado): queria fazer uma consideração de que a
problemática de que a água é um recurso finito. A perspectiva de a água ter um valor
econômico vem permeando a atuação do Estado de São Paulo. Outra questão é a
interligação e interdependência das Bacias Hidrográficas. A questão é complexa porque
as estações não são muito definidas. Não é tão simples fazer essas previsões.
Dra. Sandra: essa questão será enfrentada num Seminário aqui na Procuradoria,
nos dias 25 e 26 de fevereiro.
Dra Leila: esclarecendo que o CNRH e o CERH são os fóruns para dirimir conflitos.
Para o DAEE, a questão da dominialidade de águas não é problema.
Dra. Sandra: deve-se falar em gestão e não dominialidade. A Bacia é o nosso

espaço de atuação. A Bacia é a unidade territorial da gestão. Há aqui um processo de
gestão e de diálogo, sendo que devemos lembrar das raízes. O conflito é jurídico.
Dra. Leila: São Paulo foi o estado pioneiro na gestão integrada.
Dr. Marcelo Sodré: deve-se tomar cuidado com a questão da interligação, pois se
formos levar ao extremo, todas as questões seriam de competência federal. Do ponto de
vista ambiental, a questão de competência é a mais complicada. Deve-se ter uma
discussão de racionalidade. A CETESB fará o que deve ser realizado.
Dra. Sandra: gostaria de ouvir a respeito de medidas de curto prazo que envolvem
a Secretaria de Recursos Ambientais.
Dr. Marcelo Sodré: para nós, as questões relacionadas às matas ciliares e sua
restauração são medidas imediatas. Serão feitas as análises técnicas necessárias. Queria
lembrar a todos que foi criado um Comitê de Crise, composto de 5 Secretários de Estado,
6 Prefeituras e de técnicos acadêmicos e associações civis. O Ministério Público não
poderá participar desse Comitê, por se tratar de questão interna. O Ministério Público
representa a sociedade, mas o governo também a representa. A primeira reunião será
amanhã. A sociedade civil será convidada. Estamos vivendo um momento de crise em
que todos nós estamos aprendendo. A transparência está sendo garantida. Os dados
serão públicos assim que os estudos forem concluídos.
Dra. Sandra: pode ser sugerida ao Comitê a participação do Ministério Público?
Dr. Rui: O Comitê analisará a possibilidade de o Ministério Público participar. Há
um convite para as Prefeituras.
Dr. Marcelo Sodré: vamos conversar sobre isso.
Dr. Francisco Brito: o Prefeito tem que ter assento nesse Comitê. A formatação do
texto está equivocada. Não garante poder de decisão aos prefeitos. Acho um absurdo o
Comitê PCJ e o Alto Tietê não fazerem parte desse Comitê de Crise.
Dr. Marcelo Sodré: acertos podem ser feitos.
Dra. Sandra: gostaria de voltar à questão da qualidade. A vigilância sanitária está
analisando a qualidade da água, conforme a Resolução 347 do CONAMA?
Dr. Luis Sérgio Ozório (Diretor do Centro de Vigilância Sanitária): a estratégia foi
criar um grupo, no qual estão incluídos representantes. As análises de qualidade da água
são feitas pela CETESB. Lembro que pelo princípio da descentralização, a avaliação
direta da qualidade da água é feita pelo Município. Estamos atentos a variações.

Dr. Carlos Roberto dos Santos (Diretor de Engenharia da CETESB): A CETESB
mantém um programa de monitoramento intenso da análise da água. Analisamos
sedimento, água em potencial e encaminhamos boletins mensais ao Ministério Público.
Todos os dados da rede de monitoramento da CETESB estão na internet (infoáguas).
Dra. Sandra: essas informações são consideradas pelo Programa da USP?
Diretor da CETSB: não tenho essa informação.
Procurador do Estado: todas as informações tomadas pela Sabesp e pelo DAEE
são monitoradas pela CETESB.
Dra. Sandra: os parâmetros usados são só o DBO e OD?
Representante da CETESB: são usados os parâmetros previstos na legislação. As
análises de qualidade da água são divulgadas no site da CETSB.
Dra. Alexandra: O Ministério Público Estadual tem recebido esses boletins da
CETESB. Há um diálogo mais aberto dos órgãos. Instauramos no GAEMA/Piracicaba a
questão do controle quantitativo e qualitativo. Ainda estamos recebendo algumas
respostas. O intuito é trabalhar esse diálogo. Não queremos assumir a questão da gestão.
Atuamos na questão da melhoria. Quando existe algum aspecto que precisa ser
melhorado, ressaltamos a questão. O dever do Ministério Público é cobrar a maior
eficiência possível dos órgãos. No Cantareira, a questão da fiscalização deve ser melhor
trabalhada. Há necessidade de eficiência e integração dos órgãos. Esperamos que haja
uma clareza quanto às atribuições e ao cumprimento das questões pelos órgãos
gestores. Não nos parece ser legítimo que os órgãos gestores fiquem na posição de
reféns, esperando os estudos para atuarem. Esse mecanismo de comando e controle
deve ser refinado. Há um consenso: precisamos ter um planejamento. O plano precisa ter
um prazo para ser entregue, que propicie a adoção de soluções adequadas. Há um prazo
de que o volume 2 se esgote em março. Haverá um quadro de colapso hídrico. As
decisões dos órgãos gestores devem ser cobradas, com sanções eficientes. Se existe um
entendimento de que o DAEE seja o gestor, espera-se que o referido órgão esteja
preparado para o pior. Eu gostaria de pedir formalmente o cumprimento das exigências
previstas nas leis para os órgãos gestores e isso motiva a atuação do Ministério Público.
Dr. Marcelo Sodré: falo em nome das Secretarias do Meio Ambiente e de Recursos
Hídricos. O Ministério Público tem um papel indiscutível. Eu queria que entendessem que
a discussão com um processo judicial em cima da mesa se torna mais complicada. A
discussão técnica é possível, inclusive em relação à participação do Ministério Público no

Comitê de Crise. Não queria fechar essa porta. A posição do Ministério Público é de
parceria e de fiscalização. O fato de a sociedade civil estar no Comitê de Crise é muito
importante. Futuras reuniões poderão ocorrer. Estamos num momento de guerra e
teremos que aprender no meio dessa guerra.
Dr. Armando (ARSESP): Atuamos com a Sabesp em 275 Municípios conveniados.
Atuamos com sanções administrativas e fiscalizações. O último plano de contingência
será apresentado no dia 26 de fevereiro.
Dra. Sandra: é cobrada transparência da ARSESP em relação à divulgação ao
consumidor. Haveria como melhorar uma transparência proativa, para orientar o
consumidor a se pautar. O consumidor precisa de critérios para saber quando as medidas
serão colocadas em operação. Após o Carnaval as ONGS solicitarão essas informações.
Aliás, as medidas de estado de restrição, quando serão iniciadas?
Dr. Vicente Andreu: No site há informações.
Dr. Rui Assis Brasil: a palavra é usuário.
Dra. Leila: no site do DAEE há informações disponíveis para os usuários.
Dra. Sandra: por exemplo, redução de 30% para a indústria, está sendo realizado
algum critério?
Dra. Leila: essa discussão foi feita a seis meses, com a participação dos usuários.
Houve um acordo pelo Comitê. Não houve proposta segmentada no âmbito do Comitê de
30% de corte em relação à outorga.
Dr. Vicente: fruto desse acordo, acreditamos que a redução vai permitir que os
usuários respeitem o que foi decidido. Foram realizadas 6 reuniões para a construção de
um acordo com os usuários.
Representante da ARSESP: foi aprovada a deliberação 545, sobre a divulgação da
redução da pressão.
Dr. Vicente Andreu: Há necessidade de um atendimento mais claro sobre a
questão da dominialidade. Existem os afluentes da calha federal, que são regulados pelo
órgão gestor estadual. A Resolução não está vigendo do lado mineiro, pelas dificuldades
administrativas e políticas do Estado Mineiro. No caso PCJ, a resolução de montante não
está sendo aplicada.
Dra. Sandra: na sexta-feira passada houve uma reunião do grupo de trabalho de
energia e o Ministério Público criou um grupo específico anticrise energia e água. A

primeira deliberação foi buscar informações sobre os planos de contingência de energia.
Dr. Vicente Andreu: no tocante à energia, a competência é federal.
Dra. Sandra: o que vale na questão na gestão é o conceito de bacia. É papel da
ANA procurar fazer cumprir a resolução a montante. Em se tratando de águas, a
judicialização não é um caminho ideal, porque tudo deve ser resolvido por meio diálogos,
estudos e planejamentos. Seria possível considerarmos o prazo no dia 4 de março para a
divulgação?
Dr. Marco Antônio: vamos tentar cumprir esse prazo antecipado. O plano só será
apresentado se ele for concluído. A entrega será feita ao DAEE.
Dra. Leila: ao recebermos o plano, encaminharemos à ANA, com cópia ao
Ministério Público.
Dra. Sandra: pelo que estou sentindo, para que o Ministério Público não seja o
último a ter ciência do documento, vejo a necessidade de uma solicitação formal.
Dr. Vicente Andreu: o documento será divulgado ao Ministério Público após a
análise do DAEE e da ANA.
Representante do DAEE: o estudo deve analisado primeiro pelo DAEE e pela ANA.
Dra Jenny: a Sabesp passaria para o DAEE e esse para a ANA, e, por fim, ao
Ministério Público.
Procurador do Estado (Dr. Rodrigo): no que vai colaborar com o processo de
decisão, o encaminhamento do estudo, no tocante ao direito à informação, deve ser
pesado em cada fase do processo, pois o órgão competente ainda não concluiu o estudo,
sendo que eu acho temeroso a divulgação preliminar.
Dra. Sandra: a informação do Ministério Público não vai para a imprensa. É uma
questão que deve ser trabalhada. O acesso à informação (Lei) é diferente do
relacionamento das entidades com a imprensa. A informação vale para todas as etapas
do processo de discussão. Talvez seja o caso de solicitar aos gestores a informação.
Solicitaremos à ANA, formalmente, a divulgação do plano.
Dr. Vicente Andreu: Nós temos a responsabilidade de divulgar as informações.
Dra. Jenny: a solicitação será feita ao DAEE.
Dra. Sandra: o Plano de Contingência será divulgado.
Dr. Rui: o que eu mencionei foi uma lista de estudos de engenharia, dentro do

horizonte de 2015. Estão sendo focados esses pontos. Uma vez concluídos, serão
divulgados.
Dra. Sandra: concluindo, haverá entrega, em 20 dias, pra o DAEE e para a ANA,
do Plano de Contingenciamento do Volume Morto 3; a consulta ao Comitê Gestor da
Crise e a consulta à sociedade para que o Ministério Público seja convidado para as
reuniões do Comitê. Agradeço a presença de todos.
Dr. Ivan: solicitaremos à ANA e ao DAEE o encaminhamento dos estudos ao
Ministério Público.
Dr. Vicente Andreu: Quando a Sabesp, por exemplo, envia um estudo de cenário, a
ANA publica. Assim que a ANA tiver uma posição pública sobre o estudo, isso será
encaminhado. A posição da ANA só será publicada após a análise, com documento
formal.
DAEE: é temeroso ser divulgado um estudo sem uma análise criteriosa da ANA.
Representante da ARSEP: não existe má vontade em entregar os estudos o mais
rápido possível. Só não serão entregues os estudos que não tiverem sido avaliados.
Procurador do Estado: queria fazer um pedido para o Ministério Público, para que
busquemos uma solução extrajudicial para as questões. Gostaria de ter um canal de
comunicação com todos os órgãos. A Procuradoria está aberta para conversar com o
Ministério Público.
Dra. Alexandra: acho que seria muito interessante que a Procuradoria Geral do
Estado participasse das reuniões. Existe uma dificuldade muito grande da presença da
PGE.
Procurador do Estado: estamos abertos à discussões.
Dr. Ivan: é fundamental o diálogo entre a PGE e o Ministério Público.
Dra. Sandra: uma outra instituição é a Defensoria Pública da União. Enviarei por email a Ata da Reunião do dia 4 de fevereiro e da Reunião realizada no dia de hoje.
Agradeço a participação de todos.

A reunião encerrou-se às 13h04, sendo que a ata vai devidamente assinada por
mim, Fabíola de Figueiredo Beda,______________, que a digitei, e pelos participantes.

São Paulo/SP, 12 de fevereiro de 2015.
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