
REUNIÃO CONJUNTA 

Câmara Técnica de Planejamento – CTPlan e Assuntos Jurídicos - CTAJI  

   

Local:  Sala de Reuniões SSRH - Rua Bela Cintra, 847 - 14º andar - Consolação – São Paulo/SP. 

Data: 21 de Novembro de 2012, às 09:00 horas. 

Pauta:  
 

1. Apresentação das alterações das Deliberações Nº 62 e 80. 

 

 

A reunião teve início com a presença de representantes da CTPLAN e da 

Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, conforme presenças registradas na lista em 

anexo. 

Aguardou-se a chegada do representante dos municípios para que se 

respeitasse o quórum legal para validação da reunião e suas decisões, conforme reza 

as normas regimentais. 

 Os trabalhos foram coordenados pelo Sr. Alexandre Liazi da CTPLAN e a Sra. 

Ana Maria Gennari da CTAJI, que após orientações sobre a pauta, esclareceu que 

quanto ao anexo da Deliberação 62 (modelo de Plano de Bacia Hidrográfica) não seria 

inicialmente objeto de revisão, tendo em vista isto ter sido tratado em outras reuniões 

e o assunto, a priori, se esgotado.  

 Os presentes passaram a analisar, corrigir e propor alterações quando da 

leitura da minuta do texto da Deliberação 80, que aprova critérios de distribuição dos 

recursos financeiros do FEHIDRO entre as Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos a vigorarem a partir do exercício de 2013, conforme abaixo se registra: 

  

1. Página 01 e única: incluiu-se mais um considerando: “Considerando a 

distribuição dos municípios estabelecidas na Lei nº 9034/94”; 

2. No artigo 1º: acresceu-se após as palavras “aproveitamentos hidrelétricos” o 

complemento “para fins de geração de Energia Elétrica”;  

3. Na análise do anexo a essa deliberações, outras correções e modificações foram 

sugeridas, como retirar o “s” de todas as siglas como, por exemplo, da  UGRHI”; 

4. No segundo parágrafo mudou-se o verbo “podem” por “são”;  



5. No terceiro parágrafo após “100%” acresceu-se “(cem por cento)” e depois da 

palavra “recursos” completou-se com “disponíveis”; 

6. Ao adentrar à “Definição dos Indicadores” no item 1.1 estabeleceu-se que todas 

as siglas devem quando de sua primeira citação serem explicitadas, por 

exemplo: IPRS (Índice Paulista de Responsabilidade Social);  

7. No primeiro parágrafo do item 1.1 ao invés de ficar “indicador adaptado à” 

mudou-se para “indicador que reflete a”; 

8. Correções gramaticais foram propostas no segundo parágrafo, ficando o texto 

assim: “Para se obter o IPRS da UGRHI, a partir dos indicadores municipais, 

foram estabelecidos os pesos de...” e “mais desenvolvido” por “o mais 

desenvolvido” e também “o menos desenvolvido”, corrigindo igualmente a 

palavra “dividia” por “dividida”;  

9. A sigla SEADE deve ser identificada ficando “Sistema Estadual de Análise de 

Dados”;  

10. No último parágrafo do item 1.1 esclareceu-se 10% (dez por cento) e 20% (vinte 

por cento);   

11. O número do item da “Área de Conservação” foi corrigido para 1.2; 

12. No primeiro parágrafo do item 1.2 mudou-se “estaduais da” por “estaduais 

localizadas na” e depois “dadas em %” por “apresentadas em porcentagem”, 

acresceu-se “A somatória das áreas de conservação dos municípios”; 

13. Nesse indicador a sugestão da FAESP de usar esse indicador considerando 

também as áreas das Unidades de Conservação previstas no SNUC será 

apresentada como recomendação pela Câmara Técnica ao CRH, já que é 

possível à Secretaria do Meio Ambiente, através do Instituto Florestal, fazê-lo;  

14.  O item “Áreas Inundadas” também foi renumerado para “1.3” e em seu 

primeiro parágrafo apenas foram corrigidas as palavras “foi relativizada” por 

“foram relativizadas”; 

15.  No “Indicador de Criticidade Hídrica” revisando do sexto parágrafo mudou-se 

“encaixasse” por “enquadre”, acrescentando-se ao final “após manifestação 

dos Comitês em prazo a ser definido.”;  

16. No item “Demanda e Disponibilidade” entendeu o grupo que após a frase “ 

demanda é a estimada para 2007” colocar um ponto seguindo a próxima frase 

pelo verbo “Foi”, corrigindo gramaticalmente as palavras “levava” por “leva”, 

“foi atualizado” por “será atualizado”; 

17. No item 2.1 (Suscetibilidade à Erosão) não foi procedida nenhuma alteração;  

18. No item 2.3 (Carga Orgânica Remanescente e Disponibilidade) no final do 

primeiro parágrafo onde estava “... de cada ano e sobre a disponibilidade...” 

mudou-se para “ ... de cada ano e as informações sobre a disponibilidade...” e 

no último parágrafo onde estava “ indicador incidirá sobre” ficou “ indicador é 

de 13% (treze por cento) do total de ...”; 



19. No item 2.4 mudou-se o título de “Contaminação das Águas Subterrâneas por 

Resíduos Sólidos” para “Contaminação das Águas Subterrâneas por Resíduos 

Sólidos/Rejeitos”; 

20. Ainda em seu primeiro parágrafo a palavra LIXO mudo para “resíduos/rejeitos” 

e na sequência “segundo classificação”, depois mudou-se “vulnerabilidade de 

suas” para vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas”; 
21. No parágrafo seguinte onde estava “estimativa de lixo” ficou “estimativa do 

destino dos resíduos/rejeitos”, continuando nesse mesmo parágrafo ajustou-se 

a redação de “ multiplicada pela pontuação dos aterros..” para “multiplicada 

pela diferença da pontuação dos aterros e a diferença da pontuação máxima 

de 10 ...”  e para não deixar o parágrafo muito longo a frase “(com um peso 

diferenciado para cada grau)” segui-se um ponto; 

22. No item 3 (Indicadores de Planejamento e Gestão) a palavra “gestão” mudou 

para “Gerenciamento”; 

23.  No item 3.1 (Planos de Bacia e Enquadramento dos Corpos d’água) o primeiro 

parágrafo ficou com a seguinte redação: “A partir de 2015 a avaliação dos 

Planos de Bacia será feita com base na Deliberação CRH nº xxx de xxx 

dezembro de 2012, havendo um prazo de dois anos (2013 e 2014) para que os 

Comitês adaptem seus planos a essa nova deliberação. Até lá permanecem as 

últimas pontuações recebidas.”; 

24. No segundo parágrafo o texto sofreu várias modificações ficando com a 

seguinte redação: “A proposta de acompanhamento do enquadramento dos 

corpos d’água estabelecido pela legislação pertinente proporcionará, além dos 

pontos que o Comitê receber pela avaliação de seu Plano (que é de no máximo 

dois pontos) terá pontuação extra de até 1 ponto.”; 

25. No parágrafo seguinte retirou-se “da revisão”; 

26. No quadro PARAMETRIZAÇÃO foi retirada a linha “aprovação do CRH, quando 

legalmente necessário..” que valia 0,75 pontos  e na linha “implementação do 

Programa de Efetivação” após a palavra “indicador” o texto mudou para 

“atendimento das ações aprovadas ano a ano” ; 

27. A frase “Para todas as etapas devem ser respeitadas...” foi totalmente retirada e 

no parágrafo seguinte alterou-se “Este indicador incidirá sobre ...” para “Este 

indicador é de 16% (dezesseis por cento).”  ; 

28. No item 3.2 (Relatórios de Situação) no primeiro parágrafo o texto “ ... 

estabelece, também, uma regulamentação ..” mudou para “ ... estabelece 

diretrizes para a elaboração ...”; 

29. O artigo 19 e 20 foram renumerados para 17 (sem modificações) e 18 que 

acresceu-se após “A presente deliberação” o texto “e respectivo anexo” e no 

parágrafo seguinte houve a seguinte alteração: “relatório de situação aprovado” 

para “relatório de situação ao CORHI aprovado até 31 de dezembro e zero para 



os que não encaminhá-lo.” e a alteração no último parágrafo ficou 

simplesmente “ Este indicador é de 8% (oito por cento).”; 

30. No item 3.3 (Monitoramento Hidrológico) houveram as alterações nos 

parágrafos terceiro “... publicado no relatório de qualidade das águas...” para “ 

... publicado anualmente no relatório de qualidade das águas...” e no sexto 

“Foram utilizados os dados do PERH...” para “ Serão utilizados os dados do 

PERH...”, finalmente no último parágrafo o texto “Este indicador incidirá sobre 

8% ...” ficou apenas “Este indicador é de 8% (oito por cento).”; 

31. No item 3.4 (Cobrança pelo Uso da Água) muda-se “... no dia 31 de dezembro...” 

para “... no dia 31 de dezembro de cada ano ...” que está no primeiro parágrafo; 

32. O quadro que trata da “PARAMETRIZAÇÃO” inverteu-se a coluna PONTO: a 

primeira coluna é PONTOS POR ETAPA  e a segunda PONTOS ACUMULADOS; 

33. No parágrafo seguinte em seu final, retirou-se “... que mais têm influência dos 

comitês” por “... demandão maior responsabilidade do CRH.”. 

No texto da DELIBERAÇÃO CRH Nº X DE 11 DE DEZEMBRO DE 2012 que se refere à 

62, que aprova os critérios, os prazos e os procedimentos para a elaboração do Plano 

de Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica, as seguintes correções foram levadas a efeito e assim se resumem: 

1. No segundo “considerando” o texto ficou com a seguinte redação:  

“Considerando que a Lei Estadual nº 7.663 de 30 de dezembro de 1991 

estabelece, em seu artigo 19 a obrigatoriedade de se fazer publicar 

anualmente relatórios da Situação dos Recursos Hídricos das Bacias 

Hidrográficas, para avaliação da eficácia dos Planos de Bacia Hidrográfica.” 

2. No terceiro “considerando” foi colocado um ponto final após “... associado à 

qualidade.”; 

3. No artigo 2º em seu item III, na terceira linha, a palavra “gestão” ficou “ao Meio 

Ambiente” e no item V “planejamento e gestão” ficou “planejamento e 

gerenciamento” e a mesma modificação ocorreu para o item VI; 

4. Não houve modificações nos itens VII, VIII , IX e X, porém no item XI, onde 

consta “... para o controle social ...” ficou “... para o exercício do controle 

social...”;  

5. No artigo 3º não houve modificação; 

6. No § 1º do artigo 4º acresceu-se ao final o texto: “contando com a participação 

das demais Câmaras Técnicas.”; 

7. No artigo 5º corrigiu-se a grafia “§ único” para “parágrafo único” fato que vale 

para todas as outras ocorrências semelhantes no texto da deliberação;  

8. Sem modificações nos artigos 6º e 7º, porém no parágrafo único deste 

mudaram-se os termos “referidos no caput” por “no presente artigo.”; 

9. No parágrafo único do artigo 8º foi acrescido ao final “contando com a 

participaçãos das demais Câmaras Técnicas.”; 



10. No artigo 9º em seu parágrafo único, houve apenas correção gramatical: “ 

apropriada e acessível ao público e utilizar mecanismos diversificados de 

comunicação.”; 

11. No artigo 10º acrescentou-se após “50% (cinquenta por cento) sua anual de 

recursos financeiros do FEHIDRO ...”,  indo o texto até “Plano de Bacia 

Hidrográfica” onde foi colocado um ponto final e o restante deletado; 

12. No mesmo artigo 10º incluiu-se um novo parágrafo (§ 1º) com o seguinte texto: 

“O programa anual de investimento deve ser revisado a cada 4 anos, nos termos 

estabelecidos no art. 3º desta deliberação”, renumerou-se os §§ seguintes, 

sendo que no §3º alterou-se a sua parte final “ ... a sua cota integral” por “ a sua 

cota anual de recursos financeiros.”;  

13. No artigo 11 apenas uma correção gráfica trocando-se “ às exigências desta 

Deliberação” por “ às exigências por esta Deliberação”;  

14. No artigo 12 retirou-se “revoga e substitui a deliberação” por “revoga a 

deliberação”. 

 

No final da reunião o Sr. Jorge Luis Rocco da CIESP propôs correções para 

clareza do texto do anexo da Deliberação, ou seja, o Roteiro do Plano de Bacia 

Hidrográfica, sendo que a Sra. Nilceia Franchi do CRHI/DGRH fez as anotações e se 

incumbiu de providenciar as alterações no texto do anexo e repassar para os membros 

do CTPLAN E CTAJI. 

 

  Nada mais havendo, encerrou-se a reunião. 

 


