
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE 
SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS CONSELHO 

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
 
 
 
 

1  ATA EXECUTIVA 
 

2  Reunião Plenária Extraordinária 
3  Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH 

 
 

4  Data: 15 de dezembro de 2010. 
 

5  Local: Salão dos Pratos, Palácio dos Bandeirantes, Av. Morumbi, nº.4500, São Paulo - SP. 
 

6  PAUTA: conforme estabelecido no Ofício CRH nº 007 de 30 de novembro de 2010. 
 

7  Conselheiros pelo segmento Governo do Estado de São Paulo: 
 

8  • Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo, Secretário do Meio Ambiente e Presidente do CRH; 
9  • Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini, Secretária Executiva do CRH; 

10  • Rui Brasil Assis, representando a Secretaria de Saneamento e Energia; 
11  • Jayme Gimenez, representando a Casa Civil; 
12  • João Figueiredo de Souza D. Forbes, representando a Secretaria de Economia e Planejamento; 
13  • Vera Lucia Palla (CATI), representando a Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
14  • Luiz Sérgio Ozório Valentim, representando a Secretaria da Saúde; 
15  • Celso Carlos de Camargo, representando a Secretaria de Transportes; 
16  • José Roberto dos Santos, representando a Secretaria de Desenvolvimento; 
17  • Antonio Vaz Serralha, representando a Secretaria da Fazenda; 
18  • Margaret Cruz, representando a Secretaria da Educação. 

 
 
19  Representante de Entidades de Ensino e Pesquisa: 

 

20  • Kokei Uehara, representando a Universidade de São Paulo-USP. 
 
 
21  Conselheiros pelo segmento Municípios: 

 

22  • Luiz Marinho, P.M. de São Bernardo do Campo, representado por Gilmar Mangueira da Silva - 
23  Grupo 1; 
24  • Antonio G. Fernandes Junior, P.M S. Antonio do Pinhal, suplente – Grupo 2; 
25  • Tércio Augusto Garcia Junior, P. M de São Vicente, titular - Grupo 3; 
26  • Luiz Antonio Hussne Cavani, P.M Itapeva, titular – Grupo 4; 
27  • Francisco Célio de Mello, P.M. Iepê – Grupo 5; 
28  • Cornélio Cezar Kemp Marcondes, P.M Garça, titular – Grupo 6; 
29  • Edenilson de Almeida, P.M Guararapes, suplente – Grupo 6; 
30  • João Francisco B. Danieletto, P.M. Bocaina, suplente – Grupo 7; 
31  • Ilso Parochi, P.M. Neves Paulista, suplente – Grupo 8; 
32  • Nério Garcia da Costa, P.M Sertãozinho, titular  – Grupo 10; 
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33  • José Tadeu Chiaperini, P.M. Santa Rosa de Viterbo, titular – Grupo 10; 
34  • José Geraldo Garcia, P.M. Salto, titular – Grupo 11. 

 
 
35  Conselheiros pelo segmento Sociedade Civil Organizada: 

 
36  • Anícia Aparecida Baptistello Pio, titular – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 
37  FIESP 
38  • André Elia Neto, titular – União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo - UNICA; 
39  • Renata Fernandes V. Camargo, suplente – Sind. Ind. Fabricação do Álcool no Estado de SP - 
40  SIFAESP; 
41  • Danilo Lopes Marques da Silva, titular- Assoc. Bras. de Concessionárias de Energia Elétrica - 
42  ABCE; 
43  • Hugo Marcos Piffer Leme, titular – Assoc. Nac. dos Serv. Municipais de Saneamento - ASSEMAE; 
44  • Alceu Guérios Bittencourt, titular – Assoc. Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental - ABES; 
45  • Luiz Carlos Pignagrandi, suplente – Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto e Meio 
46  Ambiente - SINTAEMA; 
47  • Orivaldo Brunini, suplente – Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - FUNDAG; 
48  • Miron Rodrigues da Cunha, titular – Comissão de Defesa e Preservação da Espécie e do Meio 
49  Ambiente - CDPEMA; 
50  • Ana Lara Torres Colombar Tomé - Conselho Nacional de Defesa Ambiental – CNDA. 

 
51  Comitês de Bacias Hidrográficas : 

 
52  • David Franco Ayub, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema 
53  - CBH-ALPA; 
54  • Maria Emília Botelho, Secretária Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - CBH- 
55  AT; 
56  • Laura Stela N. Perez, Secretária Executiva Adjunta do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê 
57  - CBH-AT; 
58  • Edson Geraldo Sabbag, Secretário Executivo dos Comitês das Bacias Hidrográficas dos rios 
59  Aguapeí-Peixe e Médio Paranapanema - CBHs-AP e MP; 
60  • Claudio  Daher  Garcia,  Secretário  Executivo  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Baixo- 
61  Pardo/Grande – CBH-BPG; 
62  • Tércio Augusto Garcia Junior,  Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista - 
63  CBH-BS; 
64  • Celso Torquato Junqueira, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê - CBH-BT; 
65  • José Carlos Hori, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu – CBH-MOGI; 
66  • Adriana Cavalieri Sais, Vice-Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Mogi-Guaçu – 
67  CBH-MOGI; 
68  • Marcus Vinicius Lopes da Silva, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 
69  Mogi-Guaçu – CBH-MOGI; 
70  • Amauri da Silva Moreira, Secretário Executivo Adjunto do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio 
71  Mogi-Guaçu – CBH-MOGI; 
72  • Paulo Fonotti, Vice-Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Pardo – CBH-PARDO; 
73  • Carlos Eduardo Nascimento Alencastre, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
74  rio Pardo – CBH-PARDO; 
75  • Luiz Roberto Moretti, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Piracicaba, 
76  Capivari e Jundiaí – CBH-PCJ; 
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77  • Sandro R. Selmo, Secretário Executivo Adjunto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
78  Paranapanema – CBH-PP; 
79  • Donizete Antonio de Oliveira, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e 
80  Litoral Sul – CBH-RB; 
81  • Arlei Benedito Macedo, representando o Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e 
82  Litoral Sul – CBH-RB; 
83  • Ney Akemaru Ikeda, Secretário Executivo Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e 
84  Litoral Sul – CBH-RB; 
85  • Eli Carvalho Rosa, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São José dos 
86  Dourados – CBH-SJD; 
87  • Tokio Hirata, Secretário Executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Turvo e Grande – 
88  CBH-TG e Secretário Adjunto do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São José dos Dourados – 
89  CBH-SJD; 
90  • Fabricio  Cesar  Gomes,  Secretário  Executivo  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  da  Serra  da 
91  Mantiqueira – CBH-SM; 
92  • Irene Sabatino Pereira Niccioli, Secretária Executiva Adjunta do Comitê da Bacia Hidrográfica 
93  dos rios Sapucaí-Mirim / Grande - CBH-SMG; 
94  • Sétimo Humberto Marangon, Secretário Executivo Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sorocaba 
95  e Médio Tietê - CBH-SMT. 

 
96  INFORMES. 

 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

O Secretário Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo noticiou que foi publicado no Diário Oficial os 
cinco Decretos  assinados  pelo governador aprovando a cobrança pelo uso da água em cinco 
Unidades de Gestão dos  Recursos Hídricos - UGRHIs : Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada 
Santista – CBH-BS, Decreto nº 56.501; Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê Batalha – CBH-TB, 
Decreto nº 56.502; Comitê da Bacia Hidrográfica do  Alto Tietê – CBH-AT, Decreto nº 56.503; 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê – CBH-BT, Decreto nº  56.504;  e Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Tietê Jacaré – CBH-TJ, Decreto nº 56.505. 

 
104 
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120 
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Em seguida, passou a palavra para Rosa Maria Mancini, a quem cumprimentou pelo trabalho 
realizado   nesses   últimos  4  anos,  que  passou  a  relatar  as  atividades  desenvolvidas  pela 
Coordenadoria de Recursos Hídricos nesse período, confirmando as palavras do Secretário de que 
a água é para ela uma causa,  uma paixão. Informou que a pauta desta  reunião seria longa e 
muitos seriam os temas e encaminhamentos a serem analisados. Rosa Mancini informou ainda 
que os presentes receberiam um CD onde estão disponibilizados o relatório de atividades da gestão 
2007-2010 com todas as atividades realizadas pelo SIGRH, resultado do esforço conjunto de todos, 
possibilitando avanços e conquistas muito grandes; os resultados de uma pesquisa realizada pela 
Vanessa Empinotti (Fundação Cristiano Rosa) junto a 33 representantes do sistema - muitos dos 
quais representantes deste Conselho - o que gerou um panorama de como foram esses quase 20 
anos de gestão, os pontos fortes e fracos de todos os instrumentos de gestão; e o início de um 
planejamento, para quem assumir a política de recursos hídricos em 2011, uma orientação inicial 
para a elaboração de um cronograma de atividades dos departamentos e do sistema, possibilitando 
a continuidade dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos. Os presentes receberam também, a 
minuta do Relatório de Situação que é um retrato da situação das águas no Estado hoje e os anais 
do 2º Congresso Estadual dos Recursos Hídricos, em meio digital e publicação, um relato completo 
dos temas que compõem a gestão de recursos hídricos hoje, no Brasil, no mundo e particularmente 
no Estado de São Paulo e o balanço das atividades desenvolvidas nas Câmaras Técnicas do CRH, 
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122 
123 

 
como também das atividades dos conselheiros representantes nas Câmaras Técnicas do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos-CNRH. Desejou boa reunião a todos. 
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APROVAÇÃO DA  ATA. 
Aprovada a Ata da plenária extraordinária de 08 de junho de 2010, com a inclusão da prefeitura 
municipal de São Bernardo do Campo representando o CBH-Alto Tietê no grupo de trabalho para 
priorização de programas e  ações relativas ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, referente à 
Deliberação CRH Nº 117/10. 
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PACTO DAS ÁGUAS – Oscar Gozzi falou sobre a importância do Programa Pacto das Águas para 
o Estado de São Paulo, que ganhou visibilidade internacional com 598 municípios comprometidos 
com o mesmo. Esclareceu que o Programa foi apresentado em duas reuniões preparatórias para o 
6º Fórum Mundial da Água, em Marselha-França e na Coréia do Sul, despertando o interesse 
internacional em conhecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo. A Secretaria do  Meio Ambiente já editou duas resoluções estabelecendo parâmetros 
para avaliação das metas propostas pelos municípios e a partir de janeiro abriremos o sistema para 
que os mesmos incluam on line os avanços que conseguiram nas metas propostas até 2010. Em 
30/11/11 o sistema será fechado e após os municípios serem avaliados, haverá premiação para o 
município com até 20.000 habitantes e para o município com mais de 20.000 habitantes melhor 
avaliados, como também para o Comitê de Bacia com melhores resultados, que serão convidados a 
participar do 6º Fórum Mundial em março de 2012, na França. Fez uma convocação para os 
técnicos e gestores a assumir intensamente esse trabalho junto aos municípios, onde já podemos 
observar investimentos na área de saneamento, áreas verdes e questões do solo. Concluiu com a 
certeza de que o Estado de São Paulo será muito bem representado no 6º Fórum Mundial da Água. 
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Anícia  Aparecida  Baptistello  Pio,  representando  o  segmento  Sociedade  Civil  Organizada  - 
FIESP, disse  que diversos membros deste segmento se reuniram previamente, e gostariam de 
registrar a sua preocupação em relação a diversos pontos da pauta nas propostas e deliberações e 
perguntou ao Secretário como ele gostaria que isso fosse encaminhado. O Secretário disse ter 
recebido o pleito dos membros da sociedade civil para a retirada de alguns itens da pauta e que 
estava propenso a mantê-la, mas que não iria tirar o direito  dos mesmos de sustentarem sua 
proposta.  No  entanto,  abriria  para  quem  quisesse  defender  a  manutenção  da  pauta  como 
apresentada, lembrando que a exclusão da mesma teria que ser votada pela maioria, segundo o 
regimento do CRH. Respondendo ao Prefeito de Sertãozinho, Nério Garcia da Costa, sobre as 
questões levantadas quanto à pauta, Anicia Aparecida Baptistello Pio disse que aqueles a 
serem retirados seriam os referentes à instalação dos Comitês Rio Grande e Rio Paranapanema; ao 
Plano Estadual de  Recursos Hídricos no item procedimentos e cronograma para atualização do 
Plano; às Deliberações de Cobrança; à questão da aplicação dos saldos disponíveis dos recursos do 
FEHIDRO,  pois  havia  dúvidas  em  relação  à  forma  da  apresentação  da  mesma,  mas  que 
acreditavam ser contornáveis durante esta reunião.  Disse ainda, que existem problemas quanto às 
normas de funcionamento das Câmaras Técnicas, mas que são  rapidamente contornáveis e que 
poderiam ser discutidas e aprovadas. Quanto à instalação dos Comitês Grande  e  Paranapanema 
ressaltou que a FIESP com representante nesses comitês, encaminhou à Secretaria apoio a essa 
criação e disse: “A sociedade civil não é contra a proposta, estamos pleiteando a forma como está 
sendo tratada no âmbito deste Conselho, havendo preocupações quanto à legalidade de algumas 
proposições, algumas destacadas na Câmara Técnica e outras não necessariamente esclarecidas, e 
não gostaríamos  no final do ano  em que há uma reunião plenária festiva, onde deveríamos 
comemorar a assinatura das Deliberações, depois de tantos anos de trabalho, com uma proposta 



5 
 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 

 
de cobrança trabalhada por tanto tempo, não gostaríamos de trazer problemas, queríamos que 
essa fosse uma reunião festiva e por isso solicitamos a retirada de pauta desses itens para não 
desgastar este Conselho”. Disse ainda: “Os Comitês estão criados, o Comitê Paranapanema já está 
com a proposta aprovada na Câmara Jurídica do CNRH e nós aqui vamos apenas referendar, ou 
pior, estabelecer um prazo para o Comitê Federal  fazer alguma coisa e acredito que no nosso 
parecer, não é competência estabelecer prazo ou obrigação para um Comitê de cunho federal que 
tem o CNRH acima dele. Além disso, essa questão do Plano Estadual, e o cronograma, isso já foi 
submetido a esse plenário e o contrato já foi assinado pela Secretaria e agora vem novamente aqui 
para ser referendado, acho que não é papel desse Conselho, e nós da sociedade civil estamos 
realmente preocupados com o fortalecimento do sistema, e desse Conselho, que não está aqui para 
referendar atos  passados, temos que ser consultados e ter participado antes, porque esse é o 
princípio da Política Estadual  de  Recursos Hídricos. Não vou adentrar e me alongar nas outras 
deliberações, mas as de cobrança têm problemas jurídicos. Eu agradeço e peço desculpas à Laura 
Stela N. Perez, mais pelo sofrimento que foi  realizar uma reunião para analisar e discutir os 
estudos de fundamentação de seis comitês de bacia em um  único dia, o que é humanamente 
impossível. Então, por esse atropelo e pelos problemas que todas as deliberações têm, as quais 
devem ser discutidas uma a uma, item a item, é que estamos pedindo a retirada das mesmas da 
pauta, voltando a discussão para as Câmaras Técnicas e depois este Conselho poderá liberar com 
propriedade e tranqüilidade.” 
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O prefeito Nério Garcia da Costa disse que realmente o objetivo da reunião era encerrar o ano 
com  alegria  e  espírito  de  confraternização,  mas  que  existia  uma  preocupação  referente  à 
implantação das cobranças,  e  que se fosse retirada da pauta, qual seria o procedimento para 
retornar ao assunto, sem que os municípios e o setor produtivo fossem prejudicados. Disse que 
gostaria que a Anícia Ap. Baptistello Pio apresentasse uma proposta palpável para condução dos 
trabalhos, pois ele acreditava serem necessárias nitidez e clareza para tanto. Anícia respondeu que 
seria muito confortável para a sociedade civil que essas matérias  voltassem para as Câmaras 
Técnicas e na 1ª reunião de 2011 deste Conselho pudessem ser votadas com toda tranqüilidade. 
Ressaltou que as propostas de cobrança foram aprovadas com ressalvas, e que deveriam voltar 
para análise da Câmara Técnica, pois é necessária a análise da mesma antes de ser apresentada 
nesta plenária. A proposta colocada foi o retorno das Deliberações de Cobrança dos Comitês para a 
Câmara Técnica e na 1ª  reunião de 2011 as mesmas seriam votadas, depois de cumpridas as 
etapas e as recomendações atendidas, por todos os Comitês. 
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Rosa Maria Mancini colocou que todos os itens que se encontram na pauta passaram pela 
Câmara Técnica e têm um parecer jurídico, falando especificamente sobre o Rio Paranapanema, o 
Rio Grande e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, porque os três seguem a mesma lógica. Disse 
que o Comitê do Rio Grande demorou 9 anos para ser criado, passou pelo CNRH, uma diretoria 
provisória já tomou posse e o seu processo  de criação está caminhando a passos largos. Disse 
ainda, que está prevista para junho/11 a posse da diretoria definitiva, sendo que nos últimos anos 
ocorreu um processo exemplar com participação de todas as partes.  Colocou que a intenção da 
Secretaria era obter o comprometimento e o fortalecimento deste Conselho e dos órgãos gestores 
para garantir a continuidade desse trabalho e não correr o risco de um retrocesso. Quanto à criação 
do Comitê do Paranapanema a lógica é a mesma, embora tenha um processo mais curto, mas não 
menos intenso vindo desde 2008, e que também é um trabalho exemplar. Disse que dá gosto ver a 
união  das  equipes,  o  apoio  político,  enfatizando  que  não  foi  necessário  contratar  trabalhos 
externos, pois a equipe trabalhou conseguindo fazer a justificativa circunstanciada e o diagnóstico 
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do Paranapanema, com base nos nossos 3 Comitês da CRHi e a equipe de recursos hídricos do 
Paraná, com reforço técnico, político, financeiro, das duas partes. Disse também, que já havia sido 
aprovada a primeira  proposta no âmbito da instância que libera a passagem da discussão dos 
recursos  para  o  CNRH  e  esse   assunto  já  entrará  em  pauta  no  Conselho.  A  criação  do 
Paranapanema segue a mesma lógica do Rio  Grande, porque não queremos que o esforço e 
empenho dos técnicos e de todos os que participaram dos trabalhos nos 3 Comitês se percam no 
processo de mudança de governo. Ressaltou que não se estava aprovando nenhum cronograma, 
mas apenas aprovando o apoio do Conselho para garantir a continuidade do trabalho e para que os 
órgãos gestores continuem se empenhando. Na mesma lógica segue a questão do Plano Estadual 
de Recursos Hídricos, cujo contrato foi fechado há 3 anos, mas por problemas de licitação o mesmo 
foi  viabilizado apenas  em  junho deste  ano.  Rosa  Mancini  enfatizou  o volume  de  trabalho  já 
realizado, com o envolvimento das secretarias de Estado que têm cadeira neste Conselho e dos 21 
Comitês de Bacia, e ressaltou a importância do comprometimento do mesmo para que as ações 
apresentadas  até  agora  não  sejam  perdidas  com  a  mudança  de  governo.  Em  seguida,  após 
algumas  considerações  do  Secretário  sobre  a  retirada  ou  não  de  alguns  itens  da  pauta, 
principalmente sobre as Deliberações de Cobrança e da criação dos Comitês do Rio Grande e do Rio 
Paranapanema, houve amplo debate entre os três segmentos presentes e em seguida a mesma foi 
levada à votação, sendo mantida a pauta original. 
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COMPROMISSO  COM  A  INSTALAÇÃO  DO  COMITÊ  DE  BACIA  HIDROGRÁFICA  RIO 
GRANDE E DO COMITÊ PARANAPANEMA, E RESPECTIVAS AGENDAS. 
 

Foram aprovados sob a forma de Moção, no conteúdo, indicando medidas de apoio à efetiva 
instituição e  funcionamento, cabendo a redação final à Secretaria Executiva. Moção Nº 04, do 
Comitê de Bacia Hidrográfica Rio Grande e Moção No. 05, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranapanema. 
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ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS TÉCNICAS. 
 

Aprovada a Deliberação CRH Nº 119 que altera as normas de funcionamento das Câmaras 
Técnicas e  revoga a Deliberação CRH Noº 33, com alteração em seu Anexo no Artigo 3º: "As 
Câmaras Técnicas são vinculadas à Secretaria Executiva do CRH," e foi acrescentado no Artigo 7º o 
termo "representantes ou suplentes". 

 
 
241 

 

242 
243 
244 

REPARTIÇÃO DOS RECURSOS DO FEHIDRO. 
 

Aprovada a Deliberação CRH Nº 120, como apresentada. Dispõe sobre a distribuição dos 
recursos do  FEHIDRO, referentes ao orçamento do ano 2011, entre os colegiados do Sistema 
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências. 
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APLICAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL DOS RECURSOS DO FEHIDRO. 
 

Aprovada a Deliberação CRH Nº 121, como apresentada. Dispõe sobre a aplicação do saldo 
disponível dos  recursos do FEHIDRO para investimento, destinados ao Comitê Coordenador do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI no exercício de 2010. 
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RELATÓRIO DE SITUAÇÃO. 
 

Aprovada a Deliberação CRH Nº 122, como apresentada. Aprova o Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos no Estado de São Paulo, ano base 2008. 
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PROCEDIMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
- PERH E RESPECTIVO CRONOGRAMA. 
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259 
260 

Aprovado como Moção CRH Nº 6, apoia as etapas e o cronograma de trabalho para atualização 
do PERH  2004-2007 para o período 2012-2015, destacando que se trata de uma metodologia 
transversal  vinculando  o  tema  dos  recursos  hídricos  através  da  construção  de  um  pacto  de 
compromissos para execução das metas propostas com as Secretarias e órgãos de governo afins, e 
também com os segmentos da Sociedade Civil  Organizada e dos Municípios, que compõem o 
sistema tripartite de gestão dos recursos hídricos. O período de  2012-2015 é compatível com o 
plano plurianual-PPA do Governo do Estado de São Paulo. 
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271 
272 
273 
274 
275 

DELIBERAÇÃO  SOBRE  A  COBRANÇA  PELO  USO  DA  ÁGUA  DOS  COMITÊS  DE  BACIA 
HIDROGRÁFICA, CBH-MOGI,  CBH-BAIXO-PARDO/GRANDE,  CBH-SAPUCAÍ- 
MIRIM/GRANDE,  CBH-PARDO,  CBH-SERRA  DA  MANTIQUEIRA  E  CBH-RIBEIRA  DE 
IGUAPE E LITORAL SUL. 
 

Laura Stela N. Perez, representando o segmento de governo do Estado de São Paulo/SMA/CRHi, 
Coordenadora da Câmara Técnica de Cobrança-CTCob, apresentou detalhadamente o histórico dos 
seis meses de trabalhos da CTCob em relação à avaliação de seis propostas de cobrança aprovadas 
pelos respectivos CBHs, bem como os  encaminhamentos de cada Comitê, visando referendar as 
propostas dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos e industriais, conforme 
previsto no Regimento Interno do CRH, no seu Artigo 5º,  parágrafo 2º e disposto na Lei 12.183 de 
29 de dezembro de 2005, Artigo 6º, parágrafo 2º, mas não houve votação por falta de quorum 
qualificado, exigido quando referente à cobrança pelo uso da água. Rosa Mancini interrompeu o 
processo de discussão para lembrar que seriam necessários 40% dos votos da sociedade civil, de 
usuários, que resolveram por uma  retirada estratégica após o lanche inviabilizando o quorum 
qualificado, solicitado para votação, permanecendo somente o Miron nesta reunião. 

 
 
276 
277 
278 
279 
280 

Miron Rodrigues da Cunha representando o segmento Sociedade Civil Organizada – CDPEMA, 
disse que seria necessária a correção de um erro cometido, pois os membros da sociedade civil 
desconheciam o resultado do balanço apresentado pela Laura Stela, gerando este tumulto que 
culminou com a retirada dos membros deste segmento. Disse não aceitar em hipótese alguma, que 
a a sociedade civil fosse responsabilizada pelo que aconteceu, por estar ausente. 

 
 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 

Rosa Mancini esclareceu que as cinco propostas de cobrança, com todas as suas condicionantes 
apresentadas, é o resultado do que foi decidido pela CTCob, e assim definido na Deliberação. Foi 
solicitado no início desta reunião uma oportunidade para esclarecimentos a respeito desse trabalho, 
para depois haver a deliberação, mas  os usuários não deram esta oportunidade  e usaram a 
estratégia da retirada sem aguardar o que a Laura Stela tinha para esclarecer. Disse ainda, que o 
material  apresentado  pela  Laura  Stela  foi  aquele  enviado  ao  CRH  pelos  Comitês,  após  o 
encaminhamento aos conselheiros, do material decidido pela CTCob em 30 de novembro último, de 
acordo com os ritos regimentais. 

 
 
289 
290 
291 

O Prefeito João Francisco B. Danieletto, representando o segmento municípios, da P.M. de 
Bocaina, em  virtude da falta de quorum, disse que deveriam pautar para a próxima reunião as 
mudanças no regimento interno. 

 
 
292 Rui Brasil  Assis, representando o segmento governo do Estado de São Paulo/Secretaria  de 
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293 
294 
295 
296 

 
Saneamento e Energia, disse que em reunião conjunta da Câmara Técnica de Cobrança, Câmara 
Técnica de Assuntos Jurídicos Institucionais e Câmara Técnica de Planejamento foi recomendada a 
criação de Grupo de Trabalho para analisarem os valores dos coeficientes para captação, referentes 
às transposições, relativo à cobrança pelo uso da água. 

 
297 
298 
299 
300 
301 

O Secretário Pedro Ubiratan desejou boas festas a todos e assim encerrou a reunião anunciando 
que ocorreria  em seguida o lançamento do Livro “Águas do Brasil - Análises Estratégicas”, do 
Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, organização de Carlos E. de 
M. Bicudo, José Galizia Tundisi e Marcos C. Barnsley Scheuenstuhl e uma confraternização 
de final de ano. 

 
302 
303 

Esta Ata foi elaborada em conformidade com as laudas taquigráficas, sendo que a Ata completa 
contém a íntegra desta reunião extraordinária. 
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Pedro Ubiratan E. de Azevedo 
Presidente do CRH. 
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Rosa Maria de Oliveira Machado Mancini 
Secretária Executiva do CRH. 


