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Realizada na em 28/08/2007 em São Paulo - SP 2 
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Aos 28 de agosto de 2007, reuniram-se na no Auditório Eng. Tauzer Garcia Quinderé, 4 
SABESP  – Rua Costa Carvalho, 300 – São Paulo – SP, realizou-se a 2ª. reunião 5 
extraordinária do COFEHIDRO DE 2007, com a presença dos seguintes Conselheiros, 6 
do segmento Estado FRANCISCO GRAZIANO NETO, Secretário do Meio Ambiente e 7 
Presidente do COFEHIDRO, ROSA MARIA DE OLIVEIRA MACHADO MANCINI, 8 
Secretaria Executiva do COFEHIDRO, KARLA BERTOCCO, representante suplente da 9 
Secretaria de Saneamento e Energia, VIVIANA APARECIDA NANNINI, representante 10 
suplente da  Secretaria de Economia e Planejamento. Conselheiros do segmento dos 11 
municípios: LUIZ TAKASHI KATSUTAMI,  Prefeito Municipal de Álvares Machado –12 
Titular, JOÃO FRANCISCO B. DANIELETTO Prefeito Municipal de Bocaina  - Suplente, 13 
MARCO ANTONIO VIEIRA DE CAMPOS, Prefeito Municipal de Iperó – Titular, JOSÉ 14 
MARIA DE ARAÚJO JÚNIOR, Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Oeste – 15 
Suplente, JOÃO BATISTA MATEUS DE LIMA, Prefeito Municipal de Santo Antonio da 16 
Alegria – Titular , BENEDITO RAFAEL DA SILVA, Prefeito Municipal de Salesópolis – 17 
Suplente e MANOEL MARCOS DE JESUS FERREIRA, Prefeito Municipal de Ilhabela – 18 
Titular. Conselheiros da Sociedade Civil: NELSON VIEIRA representante do 19 
SINTAEMA, Titular, ANÍCIA APARECIDA BAPTISTELLO PIO, representante da FIESP 20 
- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – Titular, PAULO BEZERRIL 21 
JÚNIOR, representante do IE - Instituto de Engenharia – Titular e HUGO MARCOS 22 
PIFFER LEME, representante do ASSEMAE Associação dos Servidores Autônomos 23 
Municipais de Saneamento – Titular. 1.Abertura: Francisco Graziano Neto, Secretário 24 
do Meio Ambiente e Presidente do COFEHIDRO cumprimenta a todos, informando que 25 
nesta reunião serão cumpridos atos de formalização, entre eles a reorganização do 26 
Conselho, com a posse dos novos conselheiros do segmento dos municípios, as 27 
alterações do Regimento Interno, adequando-o a passagem do sistema dos recursos 28 
hídricos para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Após, passou a palavra aos 29 
Conselheiros para manifestação dos quais fizeram uso. Voltando a palavra ao Senhor 30 
Presidente informou sobre a preparação do orçamento de 2008 e que serão priorizados 31 
os 21 projetos estratégicos do Governo do Estado de São Paulo para o meio ambiente, 32 
estabelecendo prioridades e citou a questão dos aterros sanitários, se é que podem ser 33 
chamados assim os lixões que tem por aí afora, procurando alocar recursos através do 34 
orçamento do Estado e participar desta questão junto aos pequenos municípios. 35 
Enfatizou que os Comitês de Bacia Hidrográfica serão fundamentais no processo, pois 36 
caso priorize o aterro, o FECOP atuará para atender as prioridades estabelecidas pelo 37 
Comitê, e não mais como um balcão de atendimento. Salientou ainda que não será 38 
somente o lixo, mas o critério vale para outras questões e serão os Comitês de bacia 39 
que irão priorizar esse atendimento. O outro critério, e que todos sabem, será a adesão 40 
ao cumprimento do protocolo do Município Verde, com um conjunto de ações 41 
mostrando que o município está alinhado com o rumo que o Estado traçou. 2. Posse 42 
dos novos representantes municipais para composição do Conselho: O Senhor 43 
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Presidente do COFEHIDRO dá posse aos novos membros representando o segmento 44 
municípios : LUIZ TAKASHI KADUTAMI Prefeito Municipal de Álvares Machado e 45 
JOÃO FRANCISCO B. DANIELETTO Prefeito Municipal de Bocaina, MARCO 46 
ANTONIO VIEIRA DE CAMPOS Prefeito Municipal de Iperó e JOSÉ MARIA DE 47 
ARAÚJO JÚNIOR Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Oeste, JOÃO BATISTA 48 
MATEUS DE LIMA Prefeito Municipal Santo Antonio da Alegria e BENEDITO RAFAEL 49 
DA SILVA Prefeito Municipal de Salesópolis, MANOEL MARCOS DE JESUS 50 
FERREIRA Prefeito Municipal de Ilhabela e ANTONIO MARCIO R. DE CASTRO LEITE 51 
Prefeito Municipal de Ilha Comprida. 3. Aprovação da Ata da reunião de 23 de março 52 
de 2007: O próximo item da pauta é de discussão e aprovação da Ata da reunião 53 
anterior de 23/03/2007. Como não houvesse manifestação em contrário, a Ata foi 54 
aprovada. 4. Proposta de Deliberação que altera o Regimento Interno do Conselho: 55 
A Secretária Executiva disse que a Conselheira da FIESP apresentou algumas 56 
propostas  e o Senhor Renato Idas Leoni, Diretor do Grupo Econômico Financeiro, 57 
apresentou as principais alterações, sendo : Artigos 2º. alterando a denominação e a 58 
sede e 3º. e 4º. adaptando-se ao decreto e o 10º. também, renumera todos os demais 59 
artigos e a partir do artigo 12º, os artigos 8º, 9º e 10 para adequação ao Decreto 60 
Estadual de nº 48.896/04, os artigos. as alterações solicitadas pela Fiesp, como Inciso 61 
3º. "Pedir vista de documentos, devolvendo num prazo máximo de trinta dias", o inciso 62 
7º. "Fazer constar em Atas seu ponto de vista, a justificativa de voto, quando sua 63 
opinião for discordante da maioria”, e o que passaria a ser o artigo 14º. proposta da 64 
coordenadoria, "Quando da disponibilização de material da reunião do Conselho seja 65 
disponibilizado na página da Internet que trata de assuntos referentes ao sistema 66 
integrado de gerenciamento de recursos hídricos", e parágrafo único alterando as 67 
comunicações das reuniões ordinárias com convocação para 30 dias, e o artigo 15º. 68 
"trata da convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias, será feita mediante 69 
correspondência destinada a cada conselheiro.”, artigo 16º. tratando das reuniões 70 
extraordinárias e o objeto de sua convocação, somente deliberando assuntos que 71 
constam na pauta da reunião exceto requerimentos de urgência, e artigo 21 exclui três 72 
parágrafos com a justificativa: as Atas serão aprovadas nas reuniões ordinárias ou 73 
extraordinárias subseqüentes, devendo ser encaminhada juntamente com a 74 
documentação relacionada. E demais artigos foram apenas de renumerados. O Prefeito 75 
de Santa Bárbara do Oeste solicitou acrescentar no artigo 8º. inciso terceiro 76 
“fiscalização e controle dos projetos, serviços e obras” também, estudos e também 77 
aprimoramento no artigo 15º, letra e) “relação das instituições eventualmente 78 
convidadas” sabermos qual o assunto a ser tratado. A Conselheira da FIESP justificou a 79 
proposta com prazo para trinta dias, em virtude da quantidade de documentos para 80 
analise, e que muitas vezes os assuntos têm de serem internalizados  em determinadas 81 
discussões no segmento, e solicitou prazo maior. No outro item a Secretária Executiva 82 
do COFEHIDRO solicitou otimização do tempo e racionalização quando da convocação 83 
para as reuniões e o respectivo envio de documentos, sendo acordado que os 84 
Conselheiros poderiam imprimir o material e recebê-lo na data da reunião, além da 85 
disponibilização eletrônica em página da Internet dos arquivos contendo maior 86 
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quantidade de dados. O Conselheiro do Instituto de Engenharia solicitou 87 
esclarecimentos sobre o artigo 4º no qual foram esclarecidas pela Secretária Executiva 88 
que o inciso já inclui os Secretários, além disso, faz parte automaticamente, Vice-89 
presidente, Secretário Executivo e Presidente, todos com direito à voz no Conselho, 90 
votando somente os Conselheiros. O Senhor Presidente colocou em votação e foi 91 
aprovado o novo regimento. O Prefeito de Ilha Comprida disse ao Presidente que havia 92 
muitas dificuldades no município  referente a contratação das obras de saneamento 93 
junto a SABESP. Enfatizou que os municípios não vão conseguir atender os itens 94 
elencados do município verde, comprometendo toda sua agenda para os cumprir. 95 
Solicitou auxílio ao Comitê, CRH, COFEHIDRO, para que hajam propostas de uma 96 
gestão junto à Sabesp para acelerar as obras de saneamento básico. O Presidente 97 
informou a SABESP está reorganizando o seu plano de investimento. Salientou que o 98 
Governo estabeleceu até 2010 para que os esgotos sejam coletados e tratados ou 99 
tenham suas obras iniciadas com término previsto para 2012. Foi solicitado a SABESP 100 
o comprometimento desse assunto e os entendimentos com a Senhora Secretária de 101 
Saneamento e Energia são perfeitos nesse sentido para que a SABESP cumpra esse 102 
prazo.Outrossim, foi solicitado aos Comitês de bacia que priorizem tal e tal município 103 
como mais importante para a bacia e a Sabesp vai repriorizar os investimentos dela em 104 
função do que o Comitê está estabelecendo com o Sistema Estadual de Meio 105 
Ambiente. O Prefeito de Ilhabela disse sobre as dificuldades enfrentadas no 106 
licenciamento sendo necessário o maior entendimento entre SABESP e CETESB e o 107 
Prefeito de Iperó complementou dizendo que em seu município não conseguia fazer as 108 
obras com verba de Brasília, devido a problemas com a SABESP, e em linha 109 
semelhante o Prefeito de Santa Bárbara disse que através do PAC vários municípios 110 
começavam a ter possibilidades de receber recursos para saneamento, por exemplo na 111 
região metropolitana de Campinas, com dezenove municípios, mas os municípios 112 
tinham problemas devido a morosidade do licenciamento, o que também foi 113 
corroborado pelo Prefeito de Salesópolis citando os exemplos da região  do Alto Tietê, 114 
nas Prefeituras de Itaquaquecetuba, Suzano e Mogi das Cruzes. Karla  Bertocco 115 
representando a SSE disse sobre as adequações referentes ao novo marco regulatório 116 
de saneamento e que o governador estava atento ao caso e a pretensão era de criar a 117 
Agência estadual reguladora, o Presidente solicitou à Secretária Executiva que para a 118 
próxima reunião do Conselho Estadual ocorresse a apresentação da Secretaria de 119 
Saneamento e Energia sobre a proposta de criação da Agência. Quanto aos 120 
licenciamentos, o Senhor Presidente informou que os Conselheiros estão autorizados a 121 
encaminharem a ele esses casos, visto serem obras ambientais importantes. 5. 122 
Proposta de Deliberação que cria Grupo de Trabalho para acompanhamento da 123 
revisão do Manual de Procedimentos Operacionais do COFEHIDRO: a Secretária 124 
Executiva informou sobre o desenvolvimento dos trabalhos para que os procedimentos 125 
de financiamento “fluam” com agilidade e maior eficiência. Disse ainda que estão sendo 126 
identificados com todos os CBHs  novas direções e que resultaram em contribuições. 127 
Foram feitas ainda reunião interna na Coordenadoria de Recursos Hídricos, que exerce 128 
a função de Secretária Executiva do Conselho, duas reuniões com os Agentes técnicos 129 
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e o próximo passo, nos dias 11 a 13 de setembro será organizado uma grande oficina 130 
em S. Pedro, onde serão feitos três grupos de trabalho, sendo um deles para discutir a 131 
revisão do manual, com representantes dos Comitês de bacia, da própria de 132 
SECOFEHIDRO, dos tomadores, dos Agentes técnicos e de representantes convidados 133 
do Agente financeiro. Enfatizou que os há projetos de baixa qualidade, como já foi 134 
discutido aqui, com Tomadores despreparados e o Comitê analisando basicamente a 135 
concepção dos projetos e não sua qualidade. Além disso, não existe um padrão para 136 
isso e após passagem burocrática pela SECOFEHIDRO para verificação do 137 
enquadramento e da documentação, não se verifica melhoria na qualidade dos 138 
projetos. Além disso, os seis Agentes técnicos possui procedimentos diferentes, tanto 139 
para análise como emissão de pareceres e sem acompanhamento dos projetos em 140 
andamento, provocando lentidão no Sistema. Por isso, está sendo proposta a  criação 141 
do Grupo Técnico de Acompanhamento da revisão do Manual, que obteve a 142 
participação dos Conselheiros: Hugo Marcos Piffer Leme, da Associação Nacional dos 143 
Serviços Municipais de Saneamento, Anícia Aparecida Baptistello Pio, da Federação 144 
das Indústrias do Estado de São Paulo, Nelson Vieira, do Sindicato dos Trabalhadores 145 
em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Benedito Rafael da Silva, 146 
Prefeito Municipal de Salesópolis, Marco Antonio Vieira de Campos, Prefeito Municipal 147 
de Iperó,  João Francisco Bertoncello Danieletto, Prefeito Municipal de Bocaina, Karla 148 
Bertocco, da Secretaria de Saneamento e Energia; e Rosa Maria de Oliveira Machado 149 
Mancini, Secretária Executiva do COFEHIDRO, sendo então aprovada a Deliberação 150 
COFEHIDRO nº 89/2007 criando o Grupo de Trabalho para acompanhamento da 151 
revisão do Manual de Procedimentos Operacionais do COFEHIDRO. 6.  Proposta de 152 
Deliberação que cria Grupo de Trabalho para revisão dos critérios de distribuição 153 
dos recursos financeiros do COFEHIDRO  entre os entes do sistema: A Secretária 154 
Executiva propôs a criação do Grupo Técnico para acompanhamento e definição dos 155 
novos critérios. Destacou que o sistema tem hoje a responsabilidade de avaliar o grau 156 
de planejamento, dos instrumentos de gestão e da organização do Comitê, de 10, 8 157 
anos para trás, muitas coisas foram se alterando e é necessário rever os critérios de 158 
distribuição dos recursos. Após passou a palavra para o Senhor Renato Idas Leoni, que 159 
apresentou a formulação dos critérios, com estabelecimento de indicadores, onde são 160 
levados em consideração os aspectos técnicos, de planejamento e de gerenciamento, 161 
sócio–econômicos,  sendo que cada um deles é sub-dividido em outros indicadores e 162 
cada um com um percentual definido que somado estabelecem os critérios para 163 
distribuição. Com a participação dos Conselheiros Hugo Marcos Piffer Leme, da 164 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, Anícia Aparecida 165 
Baptistello Pio, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Nelson Vieira, do 166 
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São 167 
Paulo, Manoel Marcos de Jesus Ferreira, Prefeito Municipal de Ilhabela,  Benedito 168 
Rafael da Silva, Prefeito Municipal de Salesópolis, João Batista Mateus de Lima, 169 
Prefeito Municipal de Santo Antonio da Alegria, José Maria de Araújo Júnior, Prefeito 170 
Municipal de Santa Bárbara do Oeste, Marco Antonio Vieira de Campos, Prefeito 171 
Municipal de Iperó,  Luiz Takashi Katsutami, Prefeito Municipal de Álvares Machado, 172 
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Viviana Aparecida Nannini, da Secretaria de Economia e Planejamento, Karla Bertocco, 173 
da Secretaria de Saneamento e Energia, Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini, 174 
Secretária Executiva do COFEHIDRO, foi aprovada a Deliberação COFEHIDRO nº 175 
90/2007, que cria Grupo de Trabalho para revisão dos critérios de distribuição dos 176 
recursos financeiros do COFEHIDRO entre os entes do sistema. Cumprida a pauta da 177 
reunião e não havendo novas solicitações, agradeceu a presença e a produtiva 178 
participação dos Senhores Conselheiros e deu por encerrada a reunião.  179 

 180 
 181 
Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini 182 
Secretária Executiva do COFEHIDRO 183 
 184 
 185 
Francisco Graziano Neto 186 
Presidente do COFEHIDRO 187 


