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Em dezembro de 2014, foi assinado o Decreto nº 60.895/14 que estabelece a adesão do Estado de São 

Paulo ao Pacto Nacional pela Gestão das Águas – PROGESTÃO, iniciativa da Agência Nacional de Águas – 

ANA, em articulação com os Estados e o Distrito Federal, cujo objetivo é promover a efetiva articulação 

dos processos de gestão e fortalecer o modelo brasileiro de governança das águas. A operacionalização 

do Pacto de Gestão se dá através da construção de compromissos entre os entes federados e a ANA, 

consubstanciados em metas de cooperação federativa e de desenvolvimento institucional, visando à 

promoção do uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos.  

A primeira atividade do PROGESTÃO no estado de São Paulo consiste na realização de uma Oficina, nos 

dias 05 e 06/02, na qual se dará início ao processo de definição das metas a serem pactuadas. A reunião 

do dia 05/02 é direcionada exclusivamente ao segmento Estado, a ser representado pela SSRH, CORHI e 

coordenadores de Câmaras Técnicas do CRH, e visa estabelecer um diagnóstico da gestão e a 

identificação de oportunidades de cooperação. No dia 06/02, a reunião estará orientada para a definição 

da Tipologia de Gestão, com participação ampliada aos membros do CRH e representantes de outras 

instituições participantes de atividades estratégicas do SIGRH.  

Para subsidiar esse trabalho, convidamos os membros do Comitê Coordenador do Plano Estadual de 

Recursos Hídricos – CORHI e coordenadores das Câmaras Técnicas do CRH a participar de uma reunião 

preparatória, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2015, da 9h00 às 17h00, na Secretaria de Saneamento 

e Recursos Hídricos, Rua Bela Cintra, 847, 14° andar, sala de reuniões. A reunião preparatória terá como 

pauta: (i) reavaliação do Quadro de demandas do Estado, elaborado para o Programa PROÁGUA 

(ANA/Banco Mundial) em 2006; e (ii) prospecção de possíveis metas do Estado para o PROGESTÃO. 

O material de trabalho para a reunião preparatória, bem como informações mais detalhadas sobre o 

PROGESTÃO e a Oficina, encontra-se disponível no portal do SIGRH: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/documentos. Contamos com sua presença. 

 

Atenciosamente 

 

Oswaldo Francisco Rossetto Junior 

Respondendo pelo expediente da Coordenadoria de Recursos Hídricos 
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