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Destaque

Um dos principais mecanismos da 
implantação da políti ca de recursos 
hídricos no Estado, o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (FEHIDRO), será 
reestruturado com o objeti vo de 
melhorar a efi ciência da aplicação dos 
recursos fi nanceiros na gestão das 
águas. A reestruturação, iniciada em 
janeiro de 2016, terá duração de 14 
meses e será realizada pela Fundação 
Carlos Alberto Vanzolini.

A necessidade de iniciati vas que 
possibilitem o aperfeiçoamento do 
FEHIDRO foi defi nida após avaliações do 
corpo técnico dos órgãos e enti dades 
envolvidos com o Fundo e da própria 
Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos do Estado de São Paulo (SSRH). 
Há um consenso de que o Fundo, 
insti tuído pela Lei 7.663 de 1991, 
requer modifi cações para atender com 
mais agilidade à gestão das águas, 
simplifi cando alguns procedimentos e 
regras, fl exibilizando as operações.

Escolhida para conduzir a 
reestruturação, a Fundação Vanzolini, 
ligada à Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, conta com 
experiência em processos, efi ciência 
e produti vidade. “Estamos falando 
disso. De aumento de produti vidade 
e de efi ciência para a uti lização destes 
recursos que são fundamentais para 
o Sistema de Recursos Hídricos”, 
justi fi cou o secretário de Saneamento e 

Recursos Hídricos, Benedito Braga. 
A reestruturação foi dividida em duas 

fases. Na primeira, com previsão de oito 
meses, será o projeto da reestruturação, 
com diagnósti co, levantamento, 
análises, acompanhamento e revisões 
das operações do Fundo, elaboração 
de manuais, capacitação, entre outros 
pontos. Na segunda fase, que terá 
duração de seis meses, a Fundação vai 
acompanhar e apoiar a implantação 
das recomendações da primeira etapa, 
sob a coordenação da SSRH. 

Segundo o coordenador de 
projetos da Fundação Vanzolini, 
Mauro Spinola, a Fundação fará a 
reestruturação com transparência. 
“Estamos assumindo com grande 
senti mento de responsabilidade. 
Vamos tocar o projeto com a maior 
transparência possível, criando todos 
os mecanismos de visibilidade para 
acompanhamento, em cada etapa, dos 
resultados que obti vermos. Para nós é 
uma sati sfação desenvolvermos esse 
trabalho, o momento é importante e 
de grande responsabilidade”, destacou 
o coordenador de projetos.

Iniciando os trabalhos, a Fundação 
Vanzolini apresentou o Plano de Trabalho 
e conduziu, como primeira ati vidade de 
levantamento para o diagnósti co, um 
Workshop com mais de 100 parti cipantes 
do Sistema de Recursos Hídricos (leia 
mais na página 2). 

Secretário da SSRH, Benedito Braga 

Reunião em 18 de janeiro marca início das ati vidades

Coordenador de Recursos Hídricos, Rui Brasil Assis
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Os participantes do Workshop sobre 
a Reestruturação do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos (FEHIDRO), no dia 3 
de fevereiro, em São Paulo, aprovaram 
o evento, que foi organizado pela 
Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos (SSRH) e a Fundação Carlos 
Alberto Vanzolini e contou com as 
presenças do secretário da SSRH, 
Benedito Braga, e do coordenador de 
Recursos Hídricos, Rui Brasil Assis. O 
objetivo foi ouvir os integrantes do 
Sistema integrado de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos no Estado, 
coletando informações e demandas 
relacionadas ao processo operacional 
do Fundo. 

Segundo a Fundação, que fez uma 
avaliação junto aos participantes, o 
Workshop teve 93,7% de “ótimo” ou 
“bom” e 6% de “regular”, enquanto a 
nota média foi de 8,8, de uma escala 
de 0 a 10. Os números foram obtidos 
de um questionário respondido por 85 
de 106 pessoas. 

Para os agentes do Sistema, a 
reestruturação indica a preocupação 
com a eficiência do Fundo. “Este trabalho 

demonstra que o Estado, a Secretaria e 
o Sistema estão preocupados com as 
melhorias da aplicação dos recursos. 
E segundo porque a aplicação dos 
recursos financeiros venha com menos 
burocracia e mais objetividade”, 
destacou o diretor-presidente da 
Agência das Bacias PCJ, Sérgio Razera. 

Segundo José Luiz Albuquerque 
Filho, um dos interlocutores dos 
agentes técnicos do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT), o 
FEHIDRO precisava de uma revisão. 
“O Workshop teve um bom resultado. 
Já estava na hora. Precisávamos parar, 
refletir e modificar para realmente 
darmos melhor eficiência”, explicou. 

A secretária adjunta dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas do Aguapeí e 
Peixe (CBH-AP) e Médio Paranapanema 
(CBH-MP), Suraya Modaelli, também 
destacou a necessidade de reflexão. 
“Este é um momento muito propício 
para fazermos uma avaliação do Fundo 
e adequar principalmente o Manual de 
Procedimento”, frisou. 

Outros integrantes ressaltaram a 
importância do Workshop em ouvir 

os “atores” do Sistema e capacitá-
los. “O evento aconteceu como é 
da própria natureza do Sistema, 
sendo de forma participativa, 
somando experiências, propostas 
e sugestões”, disse a representante 
da Coordenadoria de Educação 
Ambiental da Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente, Raquel Marmo Azzari. 
“Parece que a palavra chave que sai 
do Workshop é capacitação, todos os 
grupos de uma forma ou outra citaram 
esta necessidade”, emendou outro 
interlocutor dos agentes técnicos, 
Paulo Romera, do Departamento de 
Águas e Energia Elétrica (DAEE). 

Workshop
O evento foi dividido em dois 

períodos. Durante a manhã, os 
participantes foram separados em 
grupos e apontaram falhas no processo 
de contratação de empreendimentos. 
Os resultados dos trabalhos foram 
apresentados à tarde para que todos 
tivessem conhecimento.

Serão agendados outros encontros 
com os integrantes do Sistema. 

Integrantes aprovam Workshop sobre a Reestruturação do FEHIDRO

Cento e seis pessoas participaram do  evento, em 3 de fevereiro, em São Paulo; Para 93,7% dos participantes, o Workshop foi considerado ótimo ou bom e 6%, regular

Integrantes participam de atividades em Workshop Coordenador de Recursos Hídricos, Rui Brasil Assis Participantes foram divididos em grupos no Workshop
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Está em processo no Comitê 
Coordenador do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos (CORHI) a revisão 
e detalhamento dos Programas de 
Duração Continuada (PDCs). O objetivo 
principal é que sejam efetivamente 
referência para o planejamento do 
Estado e das Unidades Hidrográficas de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRHIs) e não somente um ‘cardápio’ 
para enquadrar empreendimentos a 
serem financiados pelo Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (FEHIDRO). 

Foi realizada uma intensa discussão 
conceitual, com forte participação dos 

representantes do CORHI, buscando 
maior objetividade, clareza e supressão 
de redundâncias dos PDCs.  

A revisão vai manter oito PDCs, 
mas com mudanças em relação 
à formatação de cada Programa, 
mantendo, onde possível, o que 
já consta no anteprojeto do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos (PERH)
de 2016.  

Outro ponto relevante é que os 
PDCs terão uma descrição e os sub-
PDCs com abrangência bem definida 
em termos das ações que agregam, 
além de serem em menor número. 

Com as mudanças, serão feitas 
algumas adaptações: 

- os Planos de Bacia em revisão até 
dez/16 já devem apresentar o “Plano 
de Ação” e o respectivo “Programa de 
Investimentos” formatados conforme 
os novos PDCs; 

- o Relatório de Situação dos 
recursos hídricos, nos âmbitos 
estadual e das Unidades Hidrográficas 
de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (UGRHIs), deve incorporar 
Indicadores de resposta específicos 
para o acompanhamento das ações do 
Plano de Recursos Hídricos através dos 
PDCs (e sub-PDCs);

- o próximo PERH deve apresentar 
o ‘Plano de Ação’ e o respectivo 
‘Programa de Investimentos’ 
formatados conforme os novos PDCs, 
em prazo ainda não definido;

A minuta da deliberação com os 
novos PDCs deve ser encaminhada 
à próxima reunião do Conselho de 
Recursos Hídricos (CRH). Antes, 
o documento ainda será avaliado 
nas Câmaras Técnicas do CRH de 
Planejamento (CTPLAN) e Assuntos 
Jurídicos e Institucionais (CTAJI) e 
novamente pelo CORHI.

CORHI revê conteúdo dos Programas de Duração Continuada

A Secretaria de Saneamento 
e Recursos Hídricos, por meio da 
Coordenadoria de Recursos Hídricos, 
deve publicar o Relatório de Situação 
dos Recursos Hídricos no Estado de São 
Paulo, dos anos-bases 2013 e 2014, 
até julho, após aprovação na próxima 
reunião do Conselho de Recursos 
Hídricos (CRH).

O documento trará a análise da 
situação dos recursos hídricos em 
âmbito estadual, a avaliação da 
execução dos programas previstos no 
Plano Estadual de Recursos Hídricos 
2012-2015 e da implantação dos 
instrumentos da política de recursos 
hídricos, agregando informações de 
materiais, como os Relatórios de 
Situação das Bacias Hidrográficas, 

publicações de órgãos estaduais, 
federais, estudos técnicos e científicos.

Um dos destaques do documento 
é o capítulo especial sobre a crise 
hídrica, que atingiu o Estado de São 
Paulo especialmente a partir de 
2014, afetando substancialmente os 
serviços e o abastecimento de água 
em diversos municípios, inclusive a 
capital do Estado.

Com relação à situação dos recursos 
hídricos, o documento mostra que, 
em 2014, pela primeira vez os índices 
de esgoto coletado na área urbana 
alcançaram 90% da carga gerada no 
Estado, atingindo a faixa considerada 
“Boa”. As taxas de tratamento e 
redução da carga orgânica, que, em 
última análise são as mais importantes, 

evoluíram e atingiram 61,3% e 51,8% 
do total gerado, respectivamente. 

Outros destaques do Relatório 
de Situação são a diminuição 
de aproximadamente 6 pontos 
percentuais nas perdas de água na 
rede em 2013, em relação a 2009, e o 
aumento na rede de monitoramento 
da qualidade das águas superficiais, 
que passou de 344 pontos, em 2010, 
para 408, em 2014. 

Estas são apenas algumas das 
diversas informações do Relatório de 
Situação, que traz um panorama da 
gestão de recursos hídricos no Estado. 
Assim que publicado, o material ficará 
disponível para consulta no endereço 
eletrônico: http://www.sigrh.sp.gov.br/
relatoriosituacaodosrecursoshidricos.

Novo Relatório de Situação será publicado após reunião do CRH

Rio Grande - Fonte: Arquivo CBH-BPG
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Com o tema “Água e Empregos: 
Investi r em Água é Investi r em 
Empregos”, defi nido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), o Dia 
Mundial da Água de 2016 mostra como 
a quanti dade e a qualidade da água 
podem mudar a vida dos trabalhadores, 
transformando sociedades e economias 
de países. Segundo a ONU, quase 
metade dos trabalhadores do mundo, 
- 1,5 bilhão de pessoas - atua em 
setores relacionados à agua, enquanto 
prati camente todas as profi ssões 
dependem da água. 

A enti dade também revelou os 
assuntos que serão discuti dos nos 

dois próximos anos. Para 2017, o 
tema será sobre ‘Água Residual’ e 
em 2018, ‘Soluções Naturais para a 
Água’. Estas informações, segundo a 
Agência Nacional de Recursos Hídricos 
(ANA), estarão no relatório sobre o 
desenvolvimento mundial na temáti ca 
de recursos hídricos: UN World Water 
Development Report 2016, que será 
apresentado em 22 de março, em 
Genebra, na Suíça.

Dia Mundial da Água
Preocupada com um dos maiores 

bens do ser humano - a água -, a ONU, 
na Conferência sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento de 1992 (Eco-
1992), recomendou a criação do “Dia 
Mundial da Água”, que, a parti r de 
1993, foi comemorado todo dia 22 de 
março. O objeti vo é criar um momento 
de refl exão, análise, conscienti zação e, 
principalmente, elaboração de medidas 
práti cas para resolver os problemas 
que contribuem para o aumento da 
escassez de água.

Semana da Água
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29 enti dades se inscrevem para o processo de renovação da Sociedade Civil
A Secretaria Executi va do Conselho 

de Recursos de Hídricos (CRH) recebeu 
29 inscrições de enti dades que vão 
parti cipar do processo de renovação 
do segmento Sociedade Civil do CRH. 
Ao todo, o Conselho dispõe de 11 vagas 

para ti tulares e outras 11 para suplentes. 
Pelo Calendário Eleitoral, conforme 

a Deliberação CRH nº 179, de 14 de 
dezembro de 2016, serão divulgadas 
em março as enti dades habilitadas 
e inabilitadas, sendo convocadas as 

As informações das ati vidades da 
Semana da Água dos Comitês de 
Bacias Hidrográfi cas e da Secretaria 
de Saneamento e Recursos Hídricos 
estarão disponíveis no endereço:

Para conferir todo o processo, acesse:

www.sigrh.sp.gov.br/semanadaagua2016

htt p://www.sigrh.sp.gov.br/crh/
processoeleitoralsociedadecivil20162018

habilitadas para a Assembleia Geral do 
CRH, que deve acontecer em maio.


