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ANOTAÇÕES DA REUNIÃO DE 12/08/09 
 

Presentes, representantes da CRHi, SSE, DAEE, SMA/CPLA e CETESB. 

 
No início, apresentação dos novos integrantes no grupo. 

Informações: 

- o grupo que está trabalhando no Plano de Desenvolvimento da Macro Metrópole já está na 

revisão final do 1º Relatório do que foi definido e estão preparando seminários regionais para 

apresentação do trabalho. A princípio, nas datas: 

• 22/10 – reunião geral 

• Os demais vão acontecer de 27/10 a 19/11, com os Comitês AT, PCJ, BS, SMT, ALPA, PS, 

LN e Ribeira 

• Outro seminário geral, em São Paulo em 11/02/10. 

 

Informações sobre a pauta da próxima reunião do CRH: 

- Referendum à Deliberação da Demanda Induzida, situação hoje; 

- Vidágua: (como encaminhar); 

- Deliberação nº 98 – DAEE que trata da transferência de recursos do Projeto FEHIDRO 337/04 

para o 569/06; 

- Pacto das Águas:  

• relato da reunião em São Pedro com os Secretários Executivos e posteriormente com os 

presidentes dos comitês (prefeitos) e como está a adesão ao Pacto hoje;  

• apresentação  do material organizado numa pasta entregue aos presentes, sendo 

analisada a planilha para a definição de metas e algumas modificações foram sugeridas;  

• relato sobre a Semana da Água em Estocolmo – discussão sobre transposição de águas, 

águas compartilhadas, um dia todo sobre gestão integrada, água costeira e rios, 

saneamento, etc.; e ainda, mesa redonda sobre protetor de água; 

• CNRH, enviar : 

- resumo das principais deliberações e atos do Conselho; 

- ementas, e se tiver interesse continua. 

- a diretoria do Fehidro precisa de contribuições sobre o assunto “eclusa” e foi 

sugerido que se busque ajuda de pessoa especializada no assunto, o que seria mais eficiente, e 

que o tema seja apresentado para a Câmara Técnica estadual. 

• Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo – grande dificuldade 

para dar a informação primária, os dados são precários. A representante da SSE disse que é 

necessário aperfeiçoar a informação primária a cada dois anos, sem aguardar pelo censo. Mas 

lembrou que isso custará caro. Nas áreas urbanas nem tanto, mas na área rural serão 

necessários grandes recursos para se obter informação fidedigna. O representante do DGRH  

disse que para elaborarem o Relatório, os técnicos tiveram dificuldades, também, com os 

indicadores, pela falta de atualização dos dados; com os relatórios dos CBHs aconteceu o mesmo. 

Foi considerado que mesmo quando um dado não é muito fidedigno, deve ser considerado como 
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referência, para fazer comparações, cruzamento de dados, pois não ter dados também é uma 

informação. Ex: população flutuante. 

Sugestões dos membros do CORHI para o Relatório de Situação: 

- tirar o termo “ambiental” dos indicadores; 

- outorga – adicionar os instrumentos outorga e licenciamento ambiental no tema referente aos 

instrumentos. No caso de outorga redefinir o termo no glossário;  

- com relação aos termos demanda e consumo, substituir por uso; 

- na parte II relacionar melhor o texto com as figuras (mapas); 

- definição de saneamento – utilizar apenas saneamento e não saneamento básico ou ambiental; 

- modificar a nomenclatura de uso doméstico para urbano;  

- incluir definição do DAEE no glossário; 

- incluir PERH na referência bibliográfica; 

- pág. 146 - definir vazão natural e regularização de vazão; 

- incluir para o próximo Relatório o ICTEM, que será disponibilizado pela Cetesb e apresentar 

também mapa de IVA, IQA e IAP. 

 

Outras informações: 

- que até o dia 25/08 deverá ser encaminhado material para o CRH, para a reunião de 09/09 e 

solicita colaborações para fechar o Relatório de Situação. As sugestões deverão ser encaminhadas 

até o dia 13/08 para o Alexandre (DAEE). 

- a revisão final do Relatório deverá ser feito por um técnico não ligado ao processo de 

elaboração do Relatório. 

 

Apresentações: 

• do PL que prevê o Pagamento por Serviços Ambientais (CPRN). A discussão do PL teve 

início em 2007 e desde então a Câmara Técnica de Proteção das Águas vem trabalhando na 

elaboração da minuta. O PL propõe um aprimoramento do modelo para prestação de serviços 

ambientais, que de comando/controle, passaria a protetor/recebedor: o proprietário passa a 

receber para proteger e fazer bom uso da água existente dentro de sua propriedade. Para que 

isso seja possível é necessário que o Estado crie uma lei e esta seria a contribuição deste PL. 

Houve uma discussão sobre que fundo pagaria esses serviços: Fehidro, dinheiro da cobrança pelo 

uso da água, ou outro tipo de mecanismo, como o pagamento efetuado pelas prefeituras, por 

exemplo. Foi dito que a discussão sobre o PL é interessante, deve continuar, e que tem recebido 

muitas contribuições de produtores rurais que gostaram da proposta estadual, que é mais simples 

e fácil de operacionalizar do que a proposta nacional. É importante que todos enviem 

contribuições para esta proposta de PL. Foi sugerido que se leve esta proposta do PL ao CRH. 

Para reflexão: assunto relevante, avanço na questão, deixando o comando e controle; necessita-

se de estudos técnicos, estudos de caso, exemplos que nos mostrem a eficácia da proposta; 

pensar na fonte de recurso segura sem depender de orçamento. Foi lembrado ainda o Fundo do 

Ministério Público, dinheiro parado, sem uso e que poderia ser disponibilizado. 
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• da minuta de Decreto para a regulamentação da cobrança pelo uso da água, cuja 

discussão iniciou há um ano e meio, mas ainda estão faltando alguns ajustes na sua redação. 

Houve reuniões com os CBHs e todos opinaram para a elaboração da minuta. No dia 17/08 terão 

mais uma reunião em Sorocaba e dia 18/09 uma reunião da CTCOB. Foram sugeridas algumas 

adequações na redação e foi solicitado que após uma leitura mais acurada do PL, novas 

contribuições fossem enviadas, até o dia 17/08. Foi esclarecido que até o momento estão sendo 

considerados padrões federais para a cobrança pelo uso da água, e que até o final de 2009 é 

necessário que se faça uma deliberação. 

Foram marcadas datas para o envio das contribuições solicitadas durante a reunião: 

- para o Relatório da Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo até o dia 13/08, 

para aliazi@sp.gov.br 

- para o Pacto das Águas até o dia 14/08, para sma.rosam@cetesbnet.sp.gov.br; 

- para o PL que prevê o Pagamento por Serviços Ambientais até o dia 17/08, para 

cebeato@ambiente.sp.gov.br; 

- para o Decreto que prevê a Regularização pelo o Uso da Água até o dia 14/08, para 

dtaffarello@ambiente.sp.gov.br. 


