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Destaque

Com o objetivo de discutir os 
encaminhamentos da gestão das águas 
do Estado de São Paulo, a Coordenadoria 
de Recursos Hídricos (CRHi) reuniu 
representantes das Secretarias 
Executivas dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas e das Agências de Bacias 
nos dias 6 e 7 de dezembro, na cidade 
de São Pedro. Diversos temas foram 
abordados, entre eles, o Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (FEHIDRO), Planos 
de Bacias Hidrográficas, Participação 
do sistema paulista no Fórum Mundial 
da Água de 2018, em Brasília, além de 
apresentações da Agência Nacional de 
Águas (ANA) sobre o PROCOMITÊS e da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
sobre o Programa Município Verde Azul. 

Todas as apresentações estão 
disponíveis em www.sigrh.sp.gov.br > 
SIGRH > Reuniões de Trabalho.

Um dos principais encaminhamentos 
foi em relação à Complementação dos 
Planos de Bacias (Relatório II, conforme 
Deliberação CRH 188/2016). Ficou 
determinado que os CBHs terão até 30 de 
abril de 2018 para aprovarem o documento 
em suas respectivas plenárias. 

Segundo a Secretária-executiva 

CBHs e Agências se reúnem para debater gestão das águas

adjunta do CBH do Sorocaba e Médio 
Tietê, Rosângela Aparecida César, a 
resolução do tema foi importante. 
“Estávamos angustiados com o problema 
da entrega e o prazo do Plano de Bacia 
- Relatório II. Tínhamos dúvidas e, 
conversando, percebemos que outros 
comitês estavam na mesma realidade. 
Enfim chegamos a uma solução”, 
explicou Rosângela. “Na minha avaliação, 
o Encontro foi nota dez porque havia 
necessidade deste alinhamento. Na hora 
que senta e pactua, sai um entendimento 
geral. Traz uma tranquilidade”, emendou 
o Diretor-Presidente da Fundação 
Agência da Bacia Hidrográfica do Alto 
Tietê (FABHAT), Hélio Suleiman.

O Coordenador da CRHi, Rui Brasil 
Assis, que conduziu o evento, segue 
na mesma linha e avalia o Encontro 
positivamente porque houve maturidade 
para buscar soluções. “Problemas 
existem, mas precisamos enfrentá-
los e buscar soluções. Conseguimos 
um ambiente de cooperação, de 
convergência, o que é meio caminho 
andado. A outra metade é conseguir os 
resultados”, frisou o Coordenador de 
Recursos Hídricos. Leia mais na página 2

Representantes dos CBHs e Agências de Bacias; Complementação dos Planos de Bacias foi um
dos destaques da pauta do Encontro em São Pedro, nos dias 6 e 7 de dezembro - Foto: CRHi
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Verde Azul, da 

Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente 
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programa, José Walter 
Figueiredo Silva, da 

SMA. 

Participação do Sistema no Fórum Mundial da 
Água; Apresentação do Diretor de Comunicação 
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(Leia mais na página 2).
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O Programa Nacional de 
Fortalecimento dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas (Procomitês) 
foi o tema que encerrou o Encontro 
com os CBHs e Agências na cidade de 
São Pedro. O objetivo do programa é 
pactuar os conjuntos de indicadores e 
metas compatíveis com os diferentes 
estágios de implementação da gestão 
de recursos hídricos no âmbito 
dos diferentes Comitês de Bacias 
Hidrográficas estaduais.

O especialista em geoprocessamento 
Agustin Trigo, da Agência Nacional de 
Águas (ANA), apresentou os indicadores 
e as metas, que, inclusive, foram 

ANA realiza Oficina do PROCOMITÊS para os CBHs de São Paulo

preenchidas pelos membros dos CBHs. 
Contudo, elas ainda serão discutidas no 
âmbito de cada Comitê, que terão até 
20 de fevereiro para encaminhá-las. A 
Deliberação em relação ao Programa será 
votada na próxima Reunião do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CRH).

O Superintendente de Gestão de 
Recursos Hídricos da ANA, Humberto 
Cardoso, destacou que São Paulo é 
uma referência na gestão de recursos 
hídricos e que houve muito esforço da 
entidade para que o Estado aderisse ao 
Procomitês. “Sabemos que este recurso 
para São Paulo não é tão significativo 
porque há o FEHIDRO (Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos), que apoia. 
Entretanto, São Paulo é importante 
por ser uma referência. Acho 
extremamente oportuna a adesão de 
São Paulo, que vai espelhar o resto do 
Brasil para os  outros Estados também 
aderirem”, justificou Cardoso. 

Segundo ele, o programa incentiva  
os comitês cumprirem metas. “Sabemos 
as dificuldades que cada Estado tem. 
São recursos disponibilizados, mas 
que trazem compromissos. Não é um 
recurso de graça. Quando São Paulo 
entra e adere, isso dá consistência ao 
programa. Estamos muito contentes”, 
disse Cardoso. 

O Coordenador Estadual de Recursos 
Hídricos, Rui Brasil Assis, recordou que 
os temas abordados pelo Procomitês 
já são uma preocupação do Estado. 
“Contudo, a vantagem é que está de 
maneira mais estruturada e verifica se 
está realizando. Na mesma linha do 
Plano de Bacia, vamos buscar realizar o 
cruzamento de informações com o que 
está estabelecido porque seria o maior 
contrassenso ter coisas diferentes”, 
explicou Rui Brasil. 

Eventos de 2017 são preparativos para o Fórum Mundial da Água
Eventos como o Diálogo 

Interbacias de Educação Ambiental, o 
Encontro Nacional de Comitês Bacias 
Hidrográficas (ENCOB) e o XXII Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH) 
marcaram o último trimestre de 2017 
e antecederam o principal evento de 
recursos hídricos do Mundo, o Fórum 
Mundial da Água, que será em Brasília, 
do dia 18 a 23 de março de 2018.

O primeiro evento ocorreu do dia 
16 a 18 de outubro, em São José do Rio 
Preto, onde reuniu Secretários de Estado, 
dirigentes, especialistas e técnicos em 
recursos hídricos e representantes dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) 
de São Paulo, membros da Sociedade 
Civil, entre outros. O Secretário de 
Saneamento e Recursos Hídricos do 
Estado de São Paulo e presidente do 

Conselho do Mundial da Água, Benedito 
Braga, e o  Coordenador de Recursos 
Hídricos de São Paulo, Rui Brasil Assis, 
participaram do evento. 

O tema escolhido foi o mesmo 
do Fórum Mundial da Água: 
“Compartilhando Água”. Inclusive, 
paralelamente ao Diálogo, foi 
organizada uma etapa do Pré-Fórum 
(Encontro Regional Sudeste “Gestão 
Participativa e Social da Água”, 
preparatório do Fórum Cidadão).

Já o Encontro Nacional de Comitês 
de Bacias Hidrográficas (ENCOB), em 
Aracaju (SE), de 7 a 10 de novembro,  
teve como discussão a questão das 
águas transfronteiriças e das águas 
subterrâneas. Responsável pela 
organização, o Fórum Nacional de 
Comitês de Bacias Hidrográficas 

(FNCBH) anunciou que o próximo 
ENCOB será na cidade de Florianópolis 
(SC), de 20 a 24 de agosto de 2018. O 
tema central é “Os Comitês de Bacias 
Hidrográficas e o Futuro da Água”.

Por último, organizado pela 
Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos (ABRH), o XXII Simpósio 
Brasileiro de Recursos Hídricos (SBRH) 
fechou o ano de 2017 como último 
grande evento antes do Fórum Mundial 
da Água, em Florianópolis (SC), do dia 26 
de novembro a 1º de dezembro. 

O tema deste ano foi ‘Ciência 
e tecnologia da água: inovação e 
oportunidades para o desenvolvimento 
sustentável’, que está no contexto 
dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

Superintendente de gestão de recursos Hídricos da ANA, Humberto Cardoso, Rui Brasil Assis (CRHi) 
e  a diretora técnica da Agência PCJ, Patrícia Gobet de Aguiar Barufaldi - Foto: CRHi
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O evento acontece a cada três 
anos com os objetivos de aumentar 
a importância da água na agenda 
política dos governos e promover o 
aprofundamento das discussões, troca de 
informações e formulação de propostas 
concretas à gestão de recursos hídricos. 

O tema da oitava edição, 
“Compartilhar a Água”, será debatido 
por representantes de governos, da 
sociedade civil, de empresas públicas 
e privadas e de organizações não 
governamentais de diversos países. 

A organização espera receber mais 
de 60 chefes de Estado em Brasília, 
além de especialistas internacionais 
renomados. Na programação, estão 
previstos mais de 200 debates e 
atividades educativas, informativas 
e culturais. A programação completa 
e outras informações podem ser 
conferidas no site http://www.
worldwaterforum8.org/pt-br .

Fonte: Comunicação/Agência PCJ

Direto dos Comitês

Os 21 Comitês de Bacias Hidrográficas 
paulistas se preparam para representar 
o Estado de São Paulo no maior evento 
mundial sobre água que, pela primeira 
vez, vai acontecer no hemisfério Sul: 
o 8º Fórum Mundial da Água, que 
será realizado entre os dias 18 e 23 
de março de 2018, em Brasília (DF), 
no qual são esperados cerca de 30 mil 
representantes de mais de 100 países. 

Durante o evento, os comitês 
paulistas irão expor seus projetos 
e ações no Espaço São Paulo, uma 
infraestrutura com auditório, “media 
center” e outras salas, que ficará no 
Estádio Nacional “Mané Garrincha”, 
sendo que a Agência das Bacias PCJ é 
responsável pela organização. 

Criado em 1996 pelo Conselho 
Mundial da Água, o Fórum foi idealizado 
para estabelecer compromissos 
políticos acerca dos recursos hídricos.  
As edições anteriores aconteceram 
em Marrakesh, Marrocos (1997); Haia, 

Holanda (2000); Quioto, Shiga e Osaka, 
Japão (2003); Cidade do México, México 
(2006); Istambul, Turquia (2009); 

Marselha, França (2012); e Daegu e 
Gyeongbuk, Coreia do Sul (2015).

CBHs paulistas se prepararam para o 8º Fórum Mundial da Água

O Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) realizou no dia 10 de novembro, em 
Caraguatatuba, o Seminário de Revisão do Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) 2016-2019, da sua Unidade 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI). O documento foi aprovado em plenária do Comitê em 
15 de dezembro, na cidade de São Sebastião. 

Foto: Frank Constancio/NS Comunicação/CBH-LN

O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) publicou portarias convocando os usuários de 
recursos hídricos das Bacias Hidrográficas do Turvo/Grande, do Pontal do Paranapanema e do Médio 
Paranapanema a se cadastrarem no site do Ato Convocatório do DAEE (www.atoconvocatorio.daee.
sp.gov.br). O cadastramento é até as datas 1º de janeiro de 2018, 11 de fevereiro e 25 de fevereiro de 
2018, respectivamente. A medida tem por objetivo atualizar o banco de dados para implantação da 
cobrança pelo uso da água nas bacias. Foto: Divulgação/CRHi

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema (CBH-PP) organizou em outubro o “I 
Seminário Cuidando das Águas do Pontal do Paranapanema”, com o tema principal “Gás de Xisto”. 
Participaram do evento o presidente e o secretário executivo do CBH, Nelson Bugalho (prefeito de 
Presidente Prudente) e Sandro Roberto Selmo, respectivamente, e outros especialistas no assunto. O 
evento foi realizado em Presidente Prudente. Foto: Divulgação/CBH-PP
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Começa processo eleitoral da Sociedade Civil

O Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos (CRH) aprovou no dia 11 de 
dezembro, em Reunião Ordinária, 
conforme a Deliberação CRH º 208, ‘o 
calendário eleitoral, os procedimentos 
para cadastramento, eleição e indicação 
dos representantes das enti dades do 
segmento Sociedade Civil no CRH, período 
2018-2020’, além de outras deliberações. 

Presidida pelo Secretário Estadual 
de Saneamento e Recursos Hídricos, 
Benedito Braga, a reunião contou com as 
presenças da Secretária Adjunta da SSRH, 
Monica Porto, do Secretário Adjunto de 
Secretaria de Meio Ambiente, Eduardo 
Trani, do Secretário Executi vo do CRH, 
Rui Brasil Assis, e do Superintendente 
do Departamento de Águas e Energia 
Elétrica (DAEE), Ricardo Borsari.

O período de cadastramento está 
aberto e será fi nalizado em 9 de fevereiro 
de 2018, sendo que entre os dias 26 e 
29 de março de 2018 serão divulgadas 
as enti dades habilitadas e inabilitadas 
(após todo o processo de análise das 
inscrições, incluindo o período de 
recursos). A Assembleia Geral, eleições 
setoriais e a divulgação das enti dades 
eleitas serão realizadas em abril, e a 

posse está programada para depois de 
30 de abril, em reunião do CRH. 

Acesse o endereço www.sigrh.
sp.gov.br e clique em CRH > Processo 
Eleitoral Sociedade Civil 2016-2018 para 
todas as informações. 

O Conselho ainda aprovou outras 
três deliberações. Confi ra as ementas:  
“Referenda o programa quadrienal 
de investi mento dos recursos a serem 
arrecadados com a cobrança pelo uso 
dos recursos hídrico” (CRH nº207); 
“Aprova o relatório sobre a Situação 
dos Recursos Hídricos no Estado de São 
Paulo – ano base 2016” (CRH nº209); e 
“Dispõe sobre a aplicação dos recursos 
fi nanceiros do FEHIDRO referentes ao 
ano de 2018, e os percentuais para 
distribuição entre os colegiados do 
Sistema Integrado de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos” (CRH nº210). 

Reunião Extraordinária
O CRH ainda realizou no dia 25 de 

outubro a segunda Reunião Extraordinária, 
também no Palácio dos Bandeirantes, 
onde aprovou três deliberações. Para 
conferir todos os documentos, acesse o 
site do SIGRH, em CRH > Deliberações. 

                     


