
    

3190311                            08122.000183/2021-21

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

SERVIÇO DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL
 

OFÍCIO Nº 138/2021/SEGAT - CR-LISE/DIT - CR-LISE/CR-LISE/FUNAI
Itanhaém, data da assinatura eletrônica.

Ao Senhor
Celso Garagnani
Presidente em Exercício
Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - SP
Rua Urcezino Ferreira, 294    Boca da Barra
11740-000 Itanhaém-SP
E-mail: cbhbs@uol.com.br / celso@garagnani.com.br
 
 
Assunto: Representação no Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista (Biênio 2021-2023). 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 08122.000183/2021-21.
  

Senhor Presidente,
  
1. Com os cumprimentos cordiais, reportamo-nos novamente sobre o tema em epígrafe, garantindo a
continuidade do diálogo estabelecido na última reunião virtual realizada em 22/04/2021 que contou com a participação
de Procurador Geral do Estado (PGE) convidado para esclarecimentos acerca da abrangência da Ação Civil Pública
promovida com o intuito de reformar artigos específicos do estatuto deste CBH em consonância com os dispositivos
do artigo 39 da Lei Federal 9.433/97, que institui a Lei Nacional dos Recursos Hídricos.
2. Reforçamos o pleito colocado pelo OFÍCIO Nº 52/2021/SEGAT/CR-LISE/FUNAI (SEI 2968488) sobre
o interesse desta Fundação na composição do CBH-BS e na garantia de representação indígena em seu escopo.
3. A área limite de atuação do Comitê de Bacia Hidrográfica da Baixada Santista abrange as seguintes aldeias e
Terras Indígenas (vide mapa e quadro abaixo):



 



4. Considerando as informações apresentadas, estima-se que aproximadamente 2569 indígenas estão inseridos
em 14 Terras Indígenas e 41 aldeias sob a influência da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, utilizando-se direta e



indiretamente dos recursos hídricos associados e garantindo a conservação ambiental e proteção de nascentes, corpos d
´água e mananciais que impactam beneficamente o abastecimento público e fornecimento de água seguro à população da
região.
5. Neste sentido, baseando-se no papel de grande relevância desempenhado pelas Terras Indígenas - enquanto
áreas protegidas - e nos serviços ambientais prestados pelas comunidades indígenas à manutenção da qualidade hídrica, e
ainda, em referência aos dispositivos do artigo 39 da Lei Federal 9.433/97, solicitamos a inclusão deste tema em pauta para
discussão junto aos representantes do CBH-BS com a maior brevidade possível.
6. Retomando as sugestões colocadas na referida reunião, com a presença do Procurador Geral do Estado, faz-
se necessário encontrar caminhos dialogados para a garantia de premissas democráticas na composição do Comitê. Para
tanto, esta Coordenação Regional realizou consulta solicitando subsídios técnicos à Coordenação-Geral de Gestão
Ambiental (Funai-Sede) com o intuito de apresentar informações adequadas com relação a garantia de legitimidade e
representação coletiva das comunidades indígenas da região no processo de preenchimento de tais vagas.
7. Sendo isto, nos colocamos à disposição.

  
Atenciosamente,
 

(Assinado Eletronicamente) 
ROBERTO CORTEZ DE SOUSA

Coordenador Regional

Documento assinado eletronicamente por Roberto Cortez de Sousa, Ordenador de Despesa, em 25/06/2021, às 18:33,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site: h�p://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3190311 e o código CRC
6EAC2D40.
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