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Data: 28 de abril de 2009. 
 
Local: Salão Nobre da FIESP, Avenida Paulista, 1313 – 15º andar - São Paulo - SP. 
 
PAUTA: conforme estabelecido nos Ofícios CRH nº. 07 e 08, de 08 de abril de 2009. 
 
Conselheiros pelo segmento Governo do Estado de São Paulo: 

• Francisco Graziano Neto, Secretário do Meio Ambiente e Presidente do CRH; 
• Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini, Secretária Executiva do CRH; 
• Rui Brasil Assis, representante da Secretaria de Saneamento e Energia; 
• Jaime Gimenez representante da Casa Civil; 
• Viviana Aparecida Nannini, representante da Secretaria de Economia e Planejamento;  
• Antonio Carlos Thyse, representante da Secretaria da Agricultura e Abastecimento;  
• Luiz Sérgio Ozório Valentim representante da Secretaria da Saúde; 
• Celso Carlos de Camargo, Chefe de Gabinete, representante da Secretaria dos Transportes;  
• José Roberto dos Santos, representante da Secretaria de Desenvolvimento; 
• Eduardo Trani, representante da Secretaria da Habitação; 
• Antonio Vaz Serralha, representante da Secretaria da Fazenda; 
• Margaret Cruz, representante da Secretaria da Educação; 
 
Conselheiros pelo segmento Municípios: 

• José Augusto de G. Pereira, P.M. S. Antonio do Pinhal – Grupo 2; 
• Antonio G. F. Fernandes Junior, P.M. Guaratinguetá - Grupo 2; 
• Tércio Augusto Garcia Junior, P.M. São Vicente – Gupo 3; 
• Vânia C. dos Santos representando Eduardo Souza Cesar, P.M. Ubatuba – Grupo 3; 
• Luiz Antonio Hussne Cavani, P.M. Itapeva – Grupo 4; 
• Donisete Antonio de Oliveira, P.M. Eldorado - Grupo 4; 
• Carlos Arruda Garms, P.M. Paraguaçu Paulista - Grupo 5; 
• Francisco Célio de Melo, P.M. Iepê – Grupo 5; 
• Cornélio Cezar Kemp Marcondes, P.M. Garça – Grupo 6; 
• Edenilson de Almeida, P.M. Guararapes - Grupo 6; 
• Waldemar Sandoli Casadei, P.M. Lins – Grupo 7; 
• João Francisco Danieletto, P.M. Bocaina – Grupo 7; 
• Maria Ivanete H. Vetorasso, P.M. Guapiaçu – Grupo 8; 
• Ilso Parochi, P.M. Neves Paulista – Grupo 8; 
• Dirceu Pólo, P.M. Pedregulho – Grupo 9; 
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• Nério Garcia da Costa, P.M. Sertãozinho – Grupo 10; 
• José Geraldo Garcia, P.M. Salto – Grupo 11; 
• Herculano C. Passos Junior, P.M. Itu – Grupo 11; 
 
   
Conselheiros pelo segmento Sociedade Civil Organizada: 

• Anícia Aparecida Baptistello Pio, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) - Usuários 
Industriais; 

• Alfredo Eugênio Birman, Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FECOMERCIO) – Usuários 
do Setor Comercial e de Serviços; 

• Hugo Marcos Piffer Leme, Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE) - 
Usuários para Abastecimento Público; 

• Silvio Renato Siqueira, Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais (AESBE) - Usuários 
para Abastecimento Público; 

• Luiz Carlos Pignagrandi, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente (SINTAEMA) – 
Sindicatos ou Organizações de Trabalhadores em Recursos Hídricos; 

• Maria Luiza T. B. Ribeiro – Fundação SOS Mata Atlântica – Entidades Ambientalistas - Titular 
• Miron Rodrigues da Cunha, Comissão de Defesa e Preservação da Espécie e do Meio Ambiente 

(CDPEMA) - Entidades Ambientalistas; - Suplente 
• Paulo Bezerril Júnior, Instituto de Engenharia - Órgãos ou Entidades Associativas de Profissionais de 

Nível Superior; 
• Alceu Guérios Bittencourt, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (ABES) - Órgãos ou Entidades 

Associativas de Profissionais de Nível Superior; - Titular 
• Arnaldo Pereira da Silva, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São 

Paulo (CREA), Órgãos ou Entidades Associativas de Profissionais de Nível Superior; - Suplente 
 
Universidades Estaduais 
 
• Kokei Uehara representando a Universidade de São Paulo-USP; 
 
Comitês de Bacias Hidrográficas : 
 
• David Franco Ayub-DAEE representando o CBH-ALPA; 
• Edson Geraldo Sabbag-DAEE, representando o CBH-AP; 
• Maria Emília Botelho-CETESB, representando o CBH-AT; 
• Claudio Daher Garcia-DAEE, representando o CBH-BPG; 
• Jose Luiz Gava-DAEE, representando o CBH-BS; 
• Celso Torquato Junqueira-P.M. de Sud Mennucci, representando o CBH-BT; 
• Sylvio do Prado Bohn Junior-CETESB, representando o CBH-LN; 
• José Carlos Hori-P.M Jaboticabal, representando o CBH-MOGI; 
• Adelcio Aparecido Martins-P.M. de Fernão e Edson Geraldo Sabbag-DAEE representando o CBH-MP; 
• Carlos E. Nascimento Alencastre-DAEE, representando o CBH-PARDO; 
• Luiz Roberto Moretti-SSE- representando o CBH-PCJ; 
• Enio Magro-P.M. de Narandiba, Osvaldo Massacazu Sugui, Secretário Executivo do CBH-PP e Sandro 

Roberto Selmo-DAEE representando o CBH-PP; 
• Ana Lúcia Bilard-P.M. de S. Luiz do Paraitinga, Marli Aparecida Maciel Leite-DAEE e Edilson de Paula 

Andrade representando o CBH-PS; 
• Ney Akemaru Ikeda-DAEE, representando o CBH-RB; 
• Guedes Marques Cardoso-P.M. de Pontalina, Eli Carvalho Rosa-DAEE e Tokio Hirata-DAEE, 

representando o CBH-SJD; 
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• Fabricio Cesar Gomes-DAEE e Nazareno Mostarda Neto-DAEE representando o CBH-SM; 
• Alex Henrique Veronez-DAEE representando o CBH-SMG; 
• Rosângela César, representando o CBH-SMT; 
• Eugenio José Zuliani-Assoc. Eng.,Arq. E Agrônomos de S. J Rio Preto, Tokio Hirata-DAEE e Helio 

Suleian-DAEE representando o CBH-TG; 
 
Entidades do Estado: 
 
• Casemiro Tércio Reis L. Carvalho, Coordenadoria de Planejamento Ambiental da SMA; 
• Ricardo Vedovello e Mara Akie Iritani, Instituto Geológico. 
 
I. ABERTURA E VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA. 
Foi constatado quorum. Estavam presentes 11 Conselheiros do segmento Estado, 10 Conselheiros do 
segmento Municípios e 08 do segmento Sociedade Civil Organizada. 
 
II. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. 
 
Aprovada como apresentada a Ata da 4ª. Reunião plenária extraordinária, ocorrida em 10 de dezembro de 
2008. 
 
III. COMUNICAÇÕES DA SECRETARIA EXECUTIVA E CÂMARAS TÉCNICAS. 

1. Resoluções conjuntas ANA/SMA-São Paulo/SEMA-PR sobre a Bacia do Rio Paranapanema e SMA-
São Paulo/SEMAD-MG sobre a Bacia do Rio Grande.   

Oscar Gozzi, representando a Coordenadoria de Recursos Hídricos da SMA, disse que o Estado de São 
Paulo está avançando na questão da inter-relação com os outros Estados e que no dia 06/02 foi assinada 
resolução conjunta Paraná-São Paulo, criando o Grupo de Trabalho de Gestão Integrada do Rio 
Paranapanema. Disse: “No prazo de 60 dias já deveremos ter o plano de trabalho pronto que será 
apresentado para o Secretário e todos os envolvidos”. Ele completou que no dia 04/05, em Poços de 
Caldas, será assinada a resolução conjunta visando a criação do Comitê de Integração do Rio Grande. 

2. II Encontro de Comitês de Bacia. 

Neuza Marcondes, representando a Coordenadoria de Recursos Hídricos da SMA, falou sobre o Encontro 
de Comitês de Bacia. Disse: “A CRHi está planejando fazer um grande seminário estadual, em novembro, 
com todos os Comitês, com base em três focos: discutir a questão da revitalização dos corpos d'água, tanto 
na zona rural como na urbana, discutir com o setor dos usuários, agricultura, indústria, setor de lazer e 
energia, saneamento as técnicas de economia da água e buscar uma forma de deixar que o Plano de Bacia 
seja um instrumento formal e setorial para que todos estejam juntos na possibilidade efetiva de alcançar 
metas”. 

3. Participação no V Fórum Mundial das Águas. 

Rosa Maria, Secretária Executiva informou: mais de 33 mil pessoas, de 192 países, entre 
representantes governamentais e não-governamentais, de organizações internacionais, financeiras 
e de indústrias, além de cientistas e especialistas em recursos hídricos, participaram do 5º Fórum 
Mundial da Água, realizado no mês de março em Istambul. Estiveram presentes cerca de 140 
brasileiros, a maioria representantes de órgãos governamentais e ONGs, nove deputados federais e cinco 
senadores. Na ocasião, foram emitidos dois documentos de compromisso com as diretivas emanadas pelo 
Fórum: o Consenso das Águas e a Carta Ministerial. Francisco Graziano Neto, Secretário do Meio Ambiente 
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e Presidente do CRH, falou sobre a intenção de propor aos prefeitos do Estado de São Paulo uma reunião 
no Dia Mundial do Meio Ambiente para um ato público de adesão dos municípios paulistas ao “Consenso 
das Águas”. Maria de Lurdes Taborda B. Ribeiro – “Malu”, representando o segmento Sociedade Civil 
Organizada (Fundação SOS Mata Atlântica) informou que sua entidade esteve presente no Fórum Mundial 
da Água, a convite, apresentando a experiência da revitalização de bacias hidrográficas e pagamento 
espontâneo por serviços ambientais da água, cuja meta é a restauração de três mil hectares de matas 
ciliares na bacia do Piraí. 

4. Reunião dos Coordenadores de Câmaras Técnicas. 

Os conselheiros receberam relatórios sobre as atividades das sete Câmaras Técnicas do CRH. Foi 
informado que para o processo de renovação de seus integrantes, os conselheiros deveriam indicar em qual 
Câmara Técnica estariam interessados em participar e que seria realizada uma reunião posteriormente com 
todos os interessados para definição das indicações e a composição das câmaras. 

5. Informações sobre o andamento da Cobrança pelo Uso da Água. 

Laura Stela Perez, Coordenadora da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso da Água do CRH, disse que o 
trabalho transcorria em duas frentes: uma pela CTCOB e outra pelo trabalho do Sistema de Recursos 
Hídricos. Na CTCOB está em andamento a minuta de decreto para implantação da cobrança rural a partir 
de janeiro de 2010, sendo previsto um seminário sobre técnicas de irrigação, agendado para 28/05. A 
Secretaria do Meio Ambiente promoveu uma reunião com todos os secretários executivos dos Comitês e 
coordenadores das Câmaras Técnicas para avaliar o status da implantação da cobrança. Perceberam-se 
vários equívocos e, para saná-los, foi proposta a realização de reuniões em todos os Comitês para 
implantação do cadastro de usuários da cobrança. O Presidente ressaltou que era preciso dar celeridade ao 
cronograma de implantação da cobrança visto ser este o grande instrumento de gestão de recursos hídricos 
e que 2010 será um ano eleitoral, dificultando o andamento dos processos.  

IV. Posicionamento do Conselho a respeito da não elaboração ou revisão dos Planos de Bacia pelos 
Comitês Paraíba do Sul e Serra da Mantiqueira, no prazo estabelecido pela Deliberação CRH nº. 79, 
de 08 de abril de 2008. 

Edilson de Paula Andrade, Secretário Executivo Adjunto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraíba do Sul, 
apresentou defesa do Comitê para o fato de não ter cumprido prazo de entregar o Plano de Bacia até o final 
de 2008. Disse: “É verdade que o Comitê não cumpriu o prazo. Porém, desde o final de 2005, o Comitê 
aprovou recursos para fazer a atualização do Plano e o processo de contratação desse, seguiu um 
procedimento bastante moroso e cheio de dificuldades, mas nosso Comitê nem por isso deixou de ser ativo. 
Temos o Plano de Bacia de 2000-03 que estabeleceu como prioridade aplicar os recursos para recuperar 
nove bacias de afluência. Como o recurso do FEHIDRO é pequeno, implantamos a cobrança que trouxe 
recursos adicionais. Desta forma, nosso apelo é para mostrar que estamos nos preparando para contratar 
um novo plano, mas também temos atuado com a ferramenta que temos em mãos, o Plano 2000-03, ou 
seja, nossa política está perfeitamente afinada com o Plano Estadual e os oito Programas de Duração 
Continuada”. A conselheira Maria Luiza Taborda Ribeiro pediu questão de ordem e disse ter entendido a 
justificativa, porém, lembrou que Conselho não poderia votar a matéria devido ao tema já estar definido pela 
Deliberação pela Deliberação CRH nº 79, aprovada em 2008. Nério Garcia da Costa, prefeito de 
Sertãozinho, disse ser preciso achar um bom senso: “Me coloco na posição contrária”. José Augusto de 
Guarnieri Pereira, prefeito de Santo Antônio do Pinhal, coloca que na região, uma das potencialidades 
maiores de investimento é o recurso do Comitê de Bacia. “Queria pedir aos colegas do Conselho que 
pensem no que pode acontecer com a perda desses 50% de investimentos”. Carlos Arruda Garms, prefeito 
de Paraguaçu Paulista, diz que ou se cumpre à regra do jogo ou abre-se mão todas as vezes que aparecer 
um problema dessa natureza. Após ampla discussão, foi deliberada a aplicação de penalidade aos dois 
Comitês.  
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V. DELIBERAÇÕES 

1. Deliberação Ad-referendum CRH nº 91 que altera o tomador dos recursos de projetos relativos aos 
empreendimentos de abrangência e interesse estadual aprovados pela Deliberação CRH nº 69 de 23 
de maio de 2007. 

Rosa Maria Mancini, secretária executiva do CRH, explicou que quando a Coordenadoria de Recursos 
Hídricos passou a fazer parte da estrutura da SMA, não havia estrutura para assumir pedidos de recursos 
do FEHIDRO e que, para isso, dois projetos foram solicitados pela CPLA e DPRN. Hoje temos essa 
estrutura e entendemos que podemos ser tomadores. Essa Deliberação simplesmente altera o tomador 
passando para CRHi acompanhar o andamento dos projetos”. Referendada. 

2. Deliberação Ad-referendum CRH nº 92 que prorroga o prazo para a eleição dos integrantes do 
Comitê da Bacia Hidrográfica Baixo Pardo Grande estabelecido pela Deliberação CRH nº 16. 

Rosa Mancini explicou que uma decisão judicial entendeu que o Comitê do Baixo Pardo Grande deveria se 
adequar à lei 9433/97 com relação a sua composição. “Entramos com efeito suspensivo, que está em 
julgamento, mas para que o Comitê não deixasse de cumprir a Deliberação, entrou com esse pedido de 
prorrogação por 90 dias e que trazemos para referendo dos senhores”. Malu pediu atenção especial para o 
caso. “Entendo que este seja um equívoco de primeira instância. Espero que possamos ter autonomia 
porque a composição dos nossos Comitês não tem nada a ver com a dos Comitês Federais”. Aprovada. 

3. Deliberação que prorroga o prazo para eleição dos integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê. 

O Presidente explica que o Comitê do Alto Tietê pede prorrogação do prazo para eleição de seus novos 
gestores até 30 de junho. Aprovada. 

4. Deliberação Nº. 94 que referenda proposta de cobrança pelo uso da água do Comitê de Bacia 
Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê. 
A Secretária explicou que se tratava apenas de formalizações, como adequação de termos, sem alteração 
de conteúdo.  
Aprovada. 
 
5. Deliberação No. 95. que Dispõe sobre a distribuição dos recursos do FEHIDRO referentes ao 
orçamento do ano 2009, entre os colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos e dá outras providências. 
A Secretária relembrou que na última reunião foram entregues aos conselheiros os procedimentos a serem 
seguidos e que, dos 19 Planos de Bacia, nenhum atendeu na integra a Deliberação 62 na definição do 
conteúdo mínimo. “Desta forma, o CORHI estabeleceu percentual de atendimento baseado no atendimento 
ou não dos itens da Deliberação. Propõe, ainda, a criação das demandas induzidas, seguindo as regras do 
MPO do FEHIDRO referente a projetos de revitalização de bacias hidrográficas em duas modalidades, 
recuperação e revegetação dos córregos urbanos e parques fluviais como incentivo para proteção, além da 
recuperação das matas ciliares e proteção das nascentes, principalmente nos mananciais de 
abastecimento. Disse ainda que o projeto será encaminhado para o Comitê que fará a análise, vendo 
primeiro se está prioritário dentro do plano de bacia naquela área e, logo após, o mesmo será remetido para 
a Secretaria Executiva do CRH que vai organizar tudo e enviar para a Câmara Técnica de Planejamento-
CTPLAN que analisará todos os projetos, comparativamente, com base nos mesmos critérios que os 
Comitês analisaram. A CTPLAN coloca em ordem de prioridade e encaminha para o CRH para ser 
deliberado”.  
O plenário entrou em debate. Malu comunicou que na reunião da Câmara Técnica de Proteção das Águas 
foram sugeridas emendas e complementações, acrescentando que os Comitês deveriam destinar os 
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recursos e não o CRH, respeitando os princípios de descentralização e autonomia, pois os Comitês sempre 
foram os gestores da própria bacia. Hugo Marcos Piffer Leme, representando o segmento Sociedade Civil 
Organizada (ASSEMAE) foi favorável a que a demanda induzida fosse aplicada por decisão dos Comitês. 
Nessa mesma linha também se pronunciaram outros conselheiros como os Prefeitos Carlos Arruda Garms 
(Paraguaçu Paulista), João Francisco B. Danieletto (prefeito de Bocaina) e Miron Rodrigues da Cunha, 
representante do segmento Sociedade Civil Organizada (CDPMA). Celso Torquato Junqueira, prefeito de 
Sud Mennucci e Presidente do Comitê de Bacia do Baixo Tietê, disse ter entendido perfeitamente o 
conceito. “Alguns Comitês, talvez, ainda tenham dificuldades para priorizar e entender a importância disso, 
mas, talvez, essa ação de tirar recursos do Comitê agrave o aprimoramento do CBH, sendo assim, defendo 
que o recurso fique no Comitê e que o Conselho possa ter uma ação de cobrança da qualidade dos 
projetos. Anícia Baptistello Pio, representando o segmento Sociedade Civil Organizada (FIESP) chamou 
atenção para a necessidade de diferenciação dos projetos de abrangência regional envolvendo o âmbito de 
mais de um Comitê. O Presidente colocou em votação a proposta de oferecer aos Comitês a prerrogativa e 
decisão para aplicação dos recursos da demanda induzida, com as alterações sugeridas. Incorporando as 
sugestões, a Deliberação foi aprovada por unanimidade. O Presidente saudou a votação, como parte de 
uma diretriz da política do Conselho para a aplicação dos recursos expressando sincera disposição que os 
Comitês aprovassem recursos em uma quota bem acima dos 20%. 
 
6. Deliberação que aprova indicação ao FEHIDRO dos empreendimentos de abrangência e interesse 
estadual para o exercício de 2009.  
Rui Brasil, representando a Secretaria de Saneamento e Energia, solicitou correção no projeto intitulado 
"Formatação e implementação do índice municipal de saneamento” para "Formatação e implementação do 
índice municipal de saneamento com vistas à integração ao sistema de informações”.  
Aprovada. 
 
VI. Indicação dos representantes do segmento municipal para o COFEHIDRO e dos três segmentos 
nas Câmaras Técnicas. 
A Secretária solicitou que os prefeitos e representantes do segmento municípios elegessem quatro titulares 
e quatro suplentes para fazerem parte do Conselho de Orientação do FEHIDRO-COFEHIDRO. Após a 
reunião, os Prefeitos e representantes se reuniram indicando: Carlos Arruda Garms (Paraguaçu Paulista), 
Luiz Antonio Hussne Cavani (Itapeva), Nério Garcia da Costa (Sertãozinho) e José Augusto de Guarnieri 
Pereira (Santo Antonio do Pinhal) como titulares e Cornélio Cezar Kemp Marcondes (Garça), José Geraldo 
Garcia (Salto), João Francisco Bertoncello Danieletto (Bocaina) e Luiz Marinho (São Bernardo do Campo) 
como suplentes. 
 
VII. ENCERRAMENTO 
Tendo sido cumprida a pauta dos trabalhos, o Presidente agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião. 

Esta Ata foi elaborada em conformidade com as laudas taquigráficas, sendo que a Ata completa contém a 
íntegra desta reunião Ordinária. 

 
 
Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini  
Secretária Executiva do CRH 
 
 
 
Francisco Graziano Neto 
Presidente do CRH 


