
ANOTAÇÕES DA REUNIÃO DE 24/11/2009 

 

Presentes: representantes da CRHi, CPLA, CETESB, DAEE. 

Pauta do CRH: 

1) Informes da Secretaria Executiva 

2) Deliberações a serem discutidas: 

• Aprova os procedimentos para cadastramento e eleição dos representantes do segmento 

“Sociedade Civil”, que integrarão o CRH no período 2010 a 2012. 

• Dispõe sobre a distribuição dos recursos do FEHIDRO, referentes ao orçamento do ano 

2010, entre os colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e 

dá outras providências.  

• Referenda a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos e 

industriais dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Alto Tietê. 

• Referenda a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos e 

industriais dos recursos hídricos na bacia hidrográfica da Baixada Santista.  

• Referenda a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos e 

industriais dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Baixo Tietê. 

• Referenda a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos e 

industriais dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Tietê-Batalha. 

• Estabelece o conteúdo mínimo dos estudos técnicos e financeiros para fundamentação da 

cobrança pelo uso da água em rios de domínio do Estado de São Paulo. 

3) Moção: 

• Recomenda ao Governo do Estado de São Paulo adotar a Divisão Hidrográfica do Estado de 

São Paulo, aprovada pela Lei nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994, no planejamento das 

suas ações e atividades através dos diversos Órgãos e Entidades que o compõem. 

 

 Informes na reunião do CRH: 

1) Demanda Induzida (Relatório 2009) – Agostinho 

2) Pacto das Águas – Rosa 

3) Cadernos de Planejamento (CPLA) 



Foi colocado que a demanda induzida poderia vir dos próprios Comitês de acordo com suas 

prioridades e interesses. Se os Comitês não concordarem com a demanda sugerida, muito bem, 

mas foi uma tentativa para melhorar a gestão dos RH que continua igual a sempre. Informou-se  

que serão montados “kits” nascentes (modelo) pra serem enviados às prefeituras. O projeto vai 

pronto e pode ou não ser realizado. A Coordenadoria de EA deverá priorizar o que é de interesse 

estratégico para o Estado e o assunto prioritário para o Secretário é nascentes. 

 

Houve uma breve análise: 

- das deliberações sobre cobrança dos Comitês AT, BS, BT, TJ 

- sobre a deliberação da eleição da Sociedade Civil  

- sobre recursos do Fehidro 

- sobre os assuntos analisados na reunião conjunta (Cobrança, Planejamento e CT-AJ) 

- sobre o Conteúdo Mínimo dos Estudos Técnicos, ainda sendo avaliado na Reunião da Câmara de 

Cobrança 

- sobre a Moção. 

Houve consenso na análise de todos os assuntos. 

 

Apresentação dos itens da pauta na reunião do CRH: 

- prazos e procedimentos para entrega das informações a serem consideradas quando da validação 
de critérios para repartição de recursos FEHIDRO/2010 - Ana Genari  
- Fehidro – Rosa 

- Deliberações Comitês: apresentadas pelos representantes de cada comitê. Foi solicitado para os 

comitês indicarem seu representante 

- Moção – Waldemar S. Casadei, prefeito de Lins. 

 

 

 

 


