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Membros presentes do Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas
Comitê

Entidade

ASPIPP
DAEE
DAEE
CBH-AP
APU
CBH-AT
DAEE
CBH-BPG
DAEE
CBH-BS
DAEE
CBH-BT
SIMA
CBH-LN
SIMA
P.M. de Santa Cruz da Conceição
CBH-MOGI
DAEE
CBH-MP
DAEE
CBH-PARDO DAEE
P.M. de Piracicaba
SIMA
CBH-PCJ
SIMA
UNICA
A.M. Regaste o Cambuí
DAEE
CBH-PP
S.R. São José dos Campos
CBH-PS
A.E.A. do Vale do Ribeira
CBH-RB
DAEE
UNESP – Ilha Solteira
CBH-SJD
DAEE
ABES
CBH-SM
DAEE
SIMA
CBH-SMG
DAEE
SIMA
CBH-SMT
OAB Votorantim
P.M. de Sabino
CBH-TB
S.R. de Cafelândia
DAEE
CBH-TG
FATEC-Jaú
CBH-TJ
DAEE
CBH-ALPA

Agência das Bacias PCJ

Associação Movimento Regaste o Cambuí
CBH-AT
CBH-BS/CTPG

Nome
Priscila Silvério Sleutjes
David Franco Ayub
Denis Emanuel de Araujo
Amauri Pollachi
Claudio Daher Garcia
Sidney Félix Caetano
Thiago de Souza Maciel
Fábio Luciano Pincinato
Jociani Debeni Festa
Patrícia Capodifoglio Landgraf
Irene Sabatino Pereira Niccioli
Suraya Modaelli
Carlos Eduardo N. Alencastre
Barjas Negri
Luiz Roberto Moretti
André Luiz Sanchez Navarro
André Elia Neto
Teresa Cristina Moura Penteado
Sandro Roberto Selmo
Renato Traballi Veneziani
José Roberto Barbosa Satto
Ney Akemaru Ikeda
Jefferson Nascimento de Oliveira
Lucíola Guimarães Ribeiro
Luiz Roberto Baretti
Nazareno Mostarda Neto
Jorge Augusto de C. Santos
Jodhi Jefferson Allonso
André Luiz Sanchez Navarro
Eleusa Maria da Silva
Eder Ruiz Magalhaes de Andrade
Argemiro Leite Filho
Maria Cecília de Andrade
Jozrael Henrique Rezende
Érica Rodrigues Tognetti

Função

Representação por
procuração

Vice-Presidente
Secretário-executivo
Secretário-executivo
Vice-Presidente
Secretário-executivo
Secretário-executivo
Secretário-executivo adjunto
Secretário-executivo
Secretária-executiva adjunta
Presidente
Secretária-executiva
Secretária-executiva
Secretário-executivo
Presidente
Secretário-executivo
Secretário-executivo adjunto
Representante
Representante
Secretário-executivo
Presidente
Vice-Presidente
Secretário-executivo
Vice-Presidente
Secretária-executiva adjunta
Vice-Presidente
Secretário-executivo
Secretário-executivo adjunto
Secretário-executivo
Representante
Representante
Presidente
Vice-Presidente
Secretária-executiva adjunta
Presidente
Secretária-executiva

Demais presentes
Sergio Razera
Ivens de Oliveira
Patrícia G. A. Barufaldi
Juliana Prado Guilmo
Kaique Barretto
Rodolfo Bassani
Cássio de Oliveira
Maria Rodrigues Cabral
Ana Sedlacek
Cleber Ferreira Corrêa
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CBH-BT
CBH-PCJ
CETESB/CBH-BS
DAEE/CBHS-BS
DAEE/CBH-MOGI
DAEE/CBH-PP
DAEE/CBH-PS
DAEE/CBH-PS
DAEE/CBH-SJD
DAEE/CBH-SMG
DAEE/CBH-TB
DAEE/CBH-TB
DAEE/CBH-TB
DAEE
FABHAT
FABH-SMT
P.M. de Santa Cruz da Conceição
Rádio Educadora
SANASA Campinas
SIMA - CRHI
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Evandro de Oliveira Catardo
Rodrigo Hajjar Francisco
Ana de Cunha Ferreira
Maria Emília Botelho
Rita de Cássia D. Sarafian
Alvaro Yanagui
Gisele Camargo
Wilson de Souza
Eliana P. Mariano Nagani
Viviane S. Peres Cintra
Antonio Carlos Vieira
Graziela Gomes Oliveira Scardovelli
José Augusto Baucia
Evandro Bernardes
Viviane M. B. Arantes
Hélio César Suleiman
Beatriz Vilera
James Martins
Ronaldo Tavares de Araújo
Angela Capodifoglio
Lara Marangoni
Paulo Eduardo Carlim
Donizete R. Saute
Rui Brasil Assis
Iara Bueno Giacomini

1. Abertura da Reunião: Aos vinte e dois dias do
mês de novembro de 2019, conforme convocação
prévia enviada aos membros, nas dependências do
Museu da Água, no município de Piracicaba/SP, foi
realizada a 2ª Reunião do Fórum Paulista de
Comitês de Bacias Hidrográficas (FPCBH) de
2019, conforme lista de presença apresentada
acima. Após a recepção aos presentes, a mesa
dirigente dos trabalhos foi composta conforme
segue: Sr. Rui Brasil Assis, Coordenador da
Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo (CRHi); Sr. Barjas Negri, Coordenador
Geral do Fórum Paulista de Comitês de Bacias
Hidrográficas (FPCBH), Presidente do CBH-PCJ e
Prefeito de Piracicaba/SP; Sr. Luiz Roberto
Moretti, Secretário-executivo do FPCBH e do
CBH-PCJ; e Sr. André Luiz Sanchez Navarro,
Secretário-executivo Adjunto do FPCBH e do
CBH-PCJ. Na sequência, o Cerimonial passou a
palavra para o Sr. Rui Brasil Assis, que

25

30

35

40

cumprimentou a mesa diretiva e a todos os
presentes, enfatizando a importância da
participação dos comitês de bacias hidrográficas
(CBHs) neste colegiado e na articulação de todas as
instâncias que compõem o Sistema de Gestão de
Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Em
seguida, o Sr. Barjas Negri agradeceu a presença de
todos, cumprimentou a mesa diretiva e expressou o
prazer em recebê-los em Piracicaba/SP,
incentivando-os a aproveitar a estrutura da cidade
após a reunião. Comentou também sobre o desafio
da gestão dos recursos hídricos nas Bacias PCJ e a
importância da troca de experiência que o FPCBH
possibilita entre os colegiados. Na sequência, com
a autorização do Coordenador Geral do FPCBH, o
Sr. Luiz Roberto Moretti passou a conduzir os
trabalhos da reunião. O Sr. Moretti agradeceu a
presença de todos e informou a existência de
quórum, de acordo com o Regimento Interno do
FPCBH. Ato contínuo, informou a todos sobre a
2
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pauta da reunião, submetendo-a à aprovação, sendo
registradas manifestações por parte do Sr. Luiz
Roberto Baretti, Vice-Presidente do CBH-Serra da
Mantiqueira e do Sr. Amauri Pollachi, VicePresidente do CBH-Alto Tietê, referentes à inclusão
de dois itens para discussão. Após apreciação das
propostas de inclusão, acordou-se entre os presentes
que os itens para discussão sugeridos seriam
desenvolvidos durante os informes. Assim sendo, a
pauta inicialmente proposta foi aprovada por
unanimidade. 2. Informes. 2.1. da Coordenação
do FPCBH: a) Não houve informes da
Coordenação do FPCBH. 2.2. Informes dos
membros do FPCBH: a) O Sr. Luiz Roberto
Barretti, Vice-Presidente do CBH-Serra da
Mantiqueira, expressou preocupação em relação à
dificuldade de integração enfrentada pelos CBHs
interestaduais em decorrência da existência de
diferentes modelos de agência de bacia nas
unidades federativas vizinhas, o que compromete a
adequada gestão de recursos hídricos quando há
incompatibilidade entre as legislações. O Sr. Luiz
Roberto Moretti, Secretário-executivo do FPCBH,
do CBH-PCJ e do PCJ FEDERAL sugeriu que a
discussão fosse ampliada em reunião ou evento
futuro do colegiado, vista a importância da matéria.
O Sr. Rui Brasil Assis, Coordenador da
Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo (CRHi), comunicou que o assunto está
em discussão na CRHi, que objetiva melhorar a
aplicação da Lei nº 10.020, de 3 de julho de 1998,
encontrando-se
em
desenvolvimento
uma
cooperação técnica com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) para subsidiar o
aperfeiçoamento do sistema de gestão de recursos
hídricos do Estado de São Paulo. b) O Sr. Amauri
Pollachi, Vice-Presidente do CBH-AT, expôs aos
presentes sua preocupação quanto ao Projeto de Lei
(PL) nº 3.261/2019, que trata sobre a atualização do
marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007. De acordo com o
Sr. Amauri, o PL desestrutura a prestação de serviço
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de saneamento no país, dado que retira a
titularidade do município sobre a regulação do
saneamento, impõe restrições de acesso a recursos
federais em caso de não adesão ao novo modelo por
parte dos municípios, possibilitando a extinção da
gestão associada entre os entes públicos e da
autonomia da gestão. O Sr. Moretti reiterou a
importância do assunto, que tem influência direta
sobre a gestão de recursos hídricos, sugerindo aos
presentes que estimulem discussões a respeito deste
tema em suas respectivas UGRHIs. 3. Ordem do
dia: 3.1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião do
FPCBH de 2019, realizada em 14/08/2019, no
Hotel Fazenda Fonte Colina Verde, no
município de São Pedro/SP: O Sr. Moretti
questionou aos membros sobre a necessidade da
leitura de ata da reunião anterior, realizada em São
Pedro/SP. Dispensada a leitura, foi aberta a palavra
para discussão e, não havendo manifestações,
colocou a minuta de ata em votação, sendo a mesma
aprovada por unanimidade, sem alterações. 3.2.
Projeto de Lei referente ao Plano Estadual de
Recursos Hídricos (PERH), quadriênio 2020 a
2023: O Sr. Rui Brasil Assis, Coordenador da
Coordenadoria de Recursos Hídricos do Estado de
São Paulo (CRHi), informou que o Projeto de Lei
(PL) que aprova o Plano Estadual de Recursos
Hídricos (PERH) para o quadriênio 2020-2023, em
breve será submetido à Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (ALESP), conforme previsão
legal. O Sr. Rui informou que o PL traz atualizações
sobre as bacias hidrográficas do Estado, tomandoas em conjunto, numa perspectiva de maior
integração da análise. Reiterou, contudo, que as
unidades de gerenciamento nas quais os CBHs
atuam não sofrerão qualquer alteração. 3.3.
Alterações operacionais do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos (FEHIDRO): a) “São Paulo
Sem Papel”: O Sr. Rui Brasil informou que o
Governo do Estado de São Paulo lançou o projeto
“São Paulo Sem Papel”, oficializado pelo Decreto
(SP) n° 64.355, de 31 de julho de 2019, que tem
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125 como objetivo reduzir e eliminar o trâmite com
papel nos órgãos da administração pública estadual,
com vistas à economia de recursos, bem como
agilizar a tramitação de processos por meios
digitais. Dessa forma, serão realizadas adaptações
130 também na tramitação de processos no âmbito do
FEHIDRO. O Sr. Rui informou que, a partir de
janeiro de 2020, toda a documentação necessária
deverá ser apresentada em meio digital, com upload
dos
arquivos
no
sítio
eletrônico
135 (https://e.ambiente.sp.gov.br/atendimento/). O Sr.
Rui enfatizou que o único procedimento que mudou
no âmbito dos processos do FEHIDRO é referente
à digitalização dos documentos e que os CBHs
serão orientados quanto ao assunto. b) Migração
140 do agente financeiro Banco do Brasil para a
Desenvolve SP: Posteriormente, o Sr. Rui
informou sobre a mudança do agente financeiro dos
fundos do Estado de São Paulo, incluindo o Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), que
145 deixará de ser o Banco do Brasil e passará a ser a
Desenvolve SP. A Desenvolve SP é uma instituição
financeira do Governo do Estado de São Paulo que
oferece linhas de financiamento com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento econômico no Estado
150 e já administra certos fundos estaduais paulistas. A
previsão de migração é para o início de 2020. O
processo ainda está em andamento e caso haja
alterações em procedimentos junto aos CBHs, estes
serão devidamente informados. c) Operações do
155 FEHIDRO
no
Sistema
Integrado
de
Administração Financeira para Estados e
Municípios (SIAFEM): Por fim, o Sr. Rui
informou que todas as operações do FEHIDRO
serão registradas no Sistema Integrado de
160 Administração Financeira para Estados e
Municípios (SIAFEM) a partir de 2020, uma
exigência legal voltada a dar transparência na
utilização de recursos públicos. Contudo, não
haverá mudanças nos procedimentos dos CBHs
165 com o FEHIDRO no momento, visto que as
secretarias executivas dos CBHs precisariam
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realizar a função de uma Unidade Gestora
Executora (UGE e a criação das UGEs ainda está
em discussão. Se viável, tal criação deverá ser
realizada por decreto. Para 2020, os lançamentos no
SIAFEM serão realizados de forma centralizada
pela CRHi, não gerando qualquer impacto
operacional para os CBHs. O Sr. Rui comentou que
as agências de bacia, como constam da estrutura
administrativa do Estado, não têm acesso ao
SIAFEM, e que tal situação está sendo discutida
junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento do
Estado de São Paulo. Informou que, no caso dos
CBHs em que a secretaria executiva é o
Departamento de Águas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo (DAEE), está sendo discutido
com a diretoria financeira do órgão um mecanismo
para a realização da transferência da forma mais
adequada possível e que quando houver novas
informações, serão divulgadas pela CRHi. Na
sequência, o Sr. Moretti abriu a palavra aos
presentes. O Sr. Sergio Razera, Diretor-presidente
da Fundação Agência das Bacias PCJ, informou
que a Agência PCJ está preparada para operar a
função de UGE do CBH-PCJ, inclusive para gerir
os recursos da Cobrança Estadual. Foi realizado
questionamento sobre se o repasse dos recursos do
FEHIDRO deveria ser feito para o DAEE, no caso
dos CBHs que não possuem agências de bacia, e se
a prestação de contas ocorreria para o mesmo órgão
ou para a CRHi. O Sr. Rui respondeu que a
prestação de contas poderá sofrer alterações, as
quais
serão
devidamente
informadas
posteriormente.
3.4.
Apresentação
de
experiências de integração e articulação entre
CBHs nas Regiões Hidrográficas do Estado de
São Paulo definidas no Plano Estadual de
Recursos Hídricos 2016-2019: O Sr. Moretti
explicou que o objetivo da pauta é o
compartilhamento das ações e experiências de
integração e articulação realizadas pelos comitês de
bacias hidrográficas (CBHs), no âmbito da
integração prevista no Plano Estadual de Recursos
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Hídricos (PERH) 2016-2019, que define as regiões
210 hidrográficas do Estado de São Paulo. O Sr. Moretti
passou a palavra ao Sr. André Navarro, que
comentou que esta atividade está vinculada aos
objetivos do FPCBH, especificamente ao inciso III,
do art. 5º do Regimento Interno do colegiado, que
215 prevê o fomento à troca de experiências entre os
CBHs constituídos no Estado. a) Região
Hidrográfica da Vertente Paulista do Rio
Grande: Para iniciar as discussões, o Sr. André
passou a palavra para o Sr. Carlos Eduardo
220 Alencastre, Secretário-executivo do CBH-Pardo,
para discorrer sobre experiências da Região
Hidrográfica da Vertente Paulista do Rio Grande,
composta por seis CBHs: Baixo Pardo/Grande
(BPG), Turvo Grande (TG), Pardo (PARDO), Serra
225 da Mantiqueira (SM), CBH-Sapucaí-Mirim/Grande
(SMG) e Mogi-Guaçu (MOGI). O Sr. Alencastre
informou que o CBH-Grande, comitê interestadual
que congrega os CBHs da vertente, foi criado em
2001 com o objetivo de integrar aspectos de gestão
230 de recursos hídricos, na Bacia do Rio Grande, entre
oito (8) CBHs de Minas Gerais e seis (6) de São
Paulo. O Sr. Alencastre informou que,
recentemente, definiu-se a sede do comitê de
integração será em Poços de Caldas/MG, e que
235 visando promover a efetiva articulação entre os
CBHs está instalada a Câmara Técnica de
Integração, atualmente composta por dirigentes dos
comitês e representantes de órgãos gestores. b)
Região Hidrográfica da Vertente Litorânea: Em
240 seguida, o Sr. André convidou a Srª. Maria Emília
Botelho, representante do CBH-Baixada Santista
(BS), para exposição sobre experiências na
Vertente Litorânea, composta pelos CBHs Litoral
Norte (LN), Baixada Santista (BS) e Ribeira do
245 Iguape e Litoral Sul (RB). A Srª. Maria Emília
convidou outros representantes para a apresentação
conjunta das ações: Srª. Jociani Debeni Festa,
Secretária-executiva adjunta do CBH-LN; Sr. Ney
Akemura Ikeda, Secretário-executivo do CBH-RB;
250 Sr. Sidney Félix Caetano, Secretário-executivo do
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CBH-BS; Sr. Fábio Luciano Pincinato, Secretárioexecutivo do CBH-LN; e Sr. José Roberto Barbosa
Santos, Vice-presidente do CBH-RB. Os
representantes informaram que os CBHs da
vertente mantêm uma comunicação efetiva voltada
ao compartilhamento de experiências, sempre
levando em consideração a realidade litorânea, uma
vez que esta possui condições físicas, ambientais e
sociais diferentes das demais UGRHIs do Estado.
Um exemplo citado foi o da necessidade de
intensificação de ações de reflorestamento prevista
no Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH),
que condiz com a realidade dos CBHs da Vertente
Litorânea, permeada que se encontra por diversas
áreas de proteção ambiental. Informaram, também,
que realizam projetos financiados pelo Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO)
voltados ao planejamento e à implementação de
ações conjuntas. Atualmente, têm definidas
sessenta e seis ações conjuntas, sendo quatro delas
inseridas no PERH 2016-2019. Os resultados e os
custos são compartilhados entre os CBHs, que
buscam, por meio dessa iniciativa, o enfrentamento
comum a demandas e a otimização de recursos. A
Srª. Maria Emilia informou que participam de
tratativas junto ao Fórum Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas (FNCBH) para a integração
de comitês litorâneos em nível nacional, solicitando
o apoio institucional do FPCBH para a realização
de um Encontro Nacional de Comitês Litorâneos
destinado a discutir essa integração, bem como o
enfrentamento aos desafios advindos das mudanças
climáticas, dentre outras questões essenciais para o
aprimoramento da gestão dos recursos hídricos das
zonas costeiras. c) Região Hidrográfica da
Vertente do Rio Paranapanema: Dando
continuidade, o Sr. Sandro Roberto Selmo,
Secretário-executivo
do
CBH-Pontal
do
Paranapanema (PP), explanou sobre as atividades
conjuntas na Vertente do Rio Paranapanema,
composta pelos CBHs Alto Paranapanema (ALPA),
Médio Paranapanema (MP) e Pontal do
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Paranapanema (PP). Inicialmente o Sr. Sandro
comentou sobre a ação conjunta dos CBHs na
construção do Laboratório de Hidrologia e
Hidrogeologia Operacional (LAB-H2O) na
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho” (UNESP), em Ourinhos/SP, realizada com
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos
(FEHIDRO). Informou também sobre o curso de
pós-graduação Lato Sensu em “Gerenciamento de
Recursos Hídricos e Planejamento Ambiental em
Bacias Hidrográficas”, oferecido na mesma
unidade da UNESP, que incentiva estudos
direcionados ao atendimento de demandas da bacia.
Informou que, complementarmente, são realizados
encontros e seminários conjuntos para compartilhar
experiências entre os CBHs, além de trabalhos
realizados nas câmaras técnicas e grupos de
trabalho. Pontuou que todos os comitês que
compõem a vertente efetivaram a cobrança pelo uso
de recursos hídricos, e que está em operação uma
sala de crise para discutir a situação da bacia
hidrográfica do Rio Paranapanema, que atualmente
apresenta vazão média muito baixa para o período.
d) Região Hidrográfica da Bacia do Rio Tietê:
Na sequência, o Sr. André Navarro, Secretárioexecutivo adjunto do FPCBH e do CBH-PCJ,
apresentou ações conjuntas realizadas na Bacia do
Rio Tietê, composta pelos CBHs Alto Tietê (AT),
Baixo Tietê (BT), Piracicaba Capivari e Jundiaí
(PCJ), Sorocaba e Médio Tietê (SMT), TietêBatalha (TB) e Tietê-Jacaré (TJ). O Sr. André
explanou sobre o “Plano de Ações Coletivas e
Solidárias dos Comitês de Bacias Hidrográficas da
Bacia do Rio Tietê”, composto por ações
estruturadas, inicialmente, pelas secretarias
executivas dos CBHs e que posteriormente foram
validadas pelos plenários de cada CBH. Explicou
que o plano possui 4 eixos: I. Coleta de dados e
informações para diagnóstico e planejamento
regional integrado; II. Identificação dos impactos
nas transições entre as Unidades de Gerenciamento
de Recursos Hídricos (UGRHIs); III. Integração

335 dos mecanismos de gestão; e IV. Comunicação
social e difusão de informações. Informou que cada
eixo possui ações específicas previstas, metas,
benefícios esperados e indicação de recursos
financeiros necessários. Em complementação à fala
340 do Sr. André Navarro, o Sr. Hélio César Suleiman,
Diretor-presidente da Fundação Agência da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê (FABHAT),
congratulou a iniciativa de compartilhamento das
ações e endossou a necessidade da atuação cada vez
345 mais articulada e integrada entre os CBHs. Após a
apresentação das experiências, foram tecidos
comentários pelos presentes. O Sr. Cássio de
Oliveira, representante da Associação Movimento
Regaste o Cambuí, expressou a necessidade do
350 Fórum em articular ações e documentos tangíveis,
em face da realidade da problemática da água no
Brasil e em outras partes do mundo. Também o Sr.
Jozrael Henriques Rezende, Presidente do CBH-TJ,
questionou aos presentes se há alguma discussão
355 sobre processo de criação de um CBH Federal do
Rio Tietê, haja vista as diferenças dos comitês desta
bacia e a necessidade de integração das seis
UGRHIs. O Sr. Moretti informou que não possui
conhecimento sobre nenhum projeto relativo a esta
360 questão, todavia recordou que o FPCBH busca
auxiliar na integração entre os CBHs, discutindo
experiências, problemas e buscando soluções que
atendam às necessidades dos envolvidos, sendo um
ambiente propício à discussão da integração de
365 ações, como ora realizado. Em complementação
sobre o assunto, o Sr. Rui Brasil recordou que na
criação das UGRHIs foi aplicado o critério
geopolítico para viabilizar a participação efetiva da
sociedade, levando-se em consideração a dimensão
370 territorial. Explicou que os CBHs federais têm sua
criação voltada à integração interestadual em torno
da calha de um rio principal de domínio da União,
e que a hipótese de instalação de um “CBH Federal
da Bacia do Tietê” não prosperaria, uma vez que o
375 rio principal (Rio Tietê) não está localizado em
mais de um Estado, tendo relação com outro Estado
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apenas por meio de afluentes. Pontuou que a
integração necessária no caso dos CBHs da Bacia
do Tietê acontece no Plano Estadual de Recursos
Hídricos (PERH) e, essencialmente, no Fórum
Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas. O Sr.
Hélio César Suleiman, Diretor-presidente da
Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto
Tietê (FABHAT), informou que o CBH-AT está
envolvido em uma Ação Civil Pública (Processo nº
1001952-08.2018.8.26.0053-Ação Civil Pública
Cível) que trata sobre a alteração do Artigo 6º do
seu Estatuto e requisita que sua composição seja
adequada ao disposto na Política Nacional de
Recursos Hídricos (Lei Federal 9.433/97). A ação
demanda que seja reservado a entidades do
segmento Sociedade Civil, pelo menos, a metade do
número total de vagas do CBH, não podendo os
segmentos Estado e Municípios, juntos, terem mais
que 50 % dos votos. O Sr. Moretti informou que a
ação é semelhante à que envolveu o CBH-PCJ no
início de 2019. Os membros do FPCBH
manifestaram sua preocupação na propagação de
ações civis públicas semelhantes para os demais
CBHs. Em complementação, o Sr. Rui Brasil
informou que a Procuradoria Geral do Estado
(PGE) irá recorrer da decisão, visto que os Estados
deveriam poder legislar sobre a administração dos
recursos hídricos em seu território. Explicitou,
porém, que o entendimento do Ministério Público é
pela equiparação da composição dos CBHs
estaduais à legislação federal. 3.5. Avaliação da
participação dos CBHs paulistas nos eventos do
XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias
Hidrográficas (ENCOB): Na sequência, o Sr.
Moretti passou a palavra para o Sr. Rodrigo Hajjar
Francisco, representante do PCJ FEDERAL no
Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH), que
realizou comentários sobre a participação dos
CBHs paulistas no XXI Encontro Nacional de
Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB),
realizado em outubro de 2020, em Foz do

Iguaçu/PR. O Sr. Rodrigo reiterou agradecimentos
420 pelo comprometimento de todos no evento e na
votação para a reeleição da chapa dirigente do
FNCBH. O Sr. Rodrigo informou que o XXI
ENCOB foi realizado dentro das premissas da
participação das regiões do Brasil, com cada região
425 realizando apresentações dentro dos temas-eixo. O
Estado de São Paulo foi responsável por algumas
apresentações. O Sr. Rodrigo destacou a atuação da
Srª. Suraya Modaelli, Secretária-executiva do
CBH-MP, para o sucesso da atuação dos CBHs
430 paulistas na programação e na realização do evento
de forma geral. Na sequência, elogiou a proposta
apresentada pela Srª. Maria Emília Botelho,
referente a reunir os CBHs litorâneos em um
encontro nacional, e propôs a sua realização como
435 um eixo temático dentro do próximo ENCOB.
Posteriormente, o Sr. Jefferson N. de Oliveira,
Vice-presidente do CBH-São José dos Dourados
(SJD), destacou a importância da atuação articulada
e conjunta dos colegiados visando aumento do seu
440 poder político, acompanhando as características
técnicas e financeiras dos comitês paulistas. Por
fim, o Sr. Moretti comentou sobre a importância da
participação dos CBHs no ENCOB, destacando que
o FPCBH pode articular ações e discussões prévias
445 relacionadas à participação dos CBHs paulistas no
evento. 3.6. Discussão sobre revisão do
Regimento Interno do FPCBH: O Sr. Moretti
informou que este item de pauta foi inserido após
verificado interesse da parte de alguns membros e
450 da coordenação anterior do colegiado em atualizar
alguns tópicos do Regimento Interno do FPCBH. O
Sr. Moretti consultou aos presentes sobre a questão,
sendo verificada a necessidade de revisão do
regimento. Após as discussões, decidiu-se pela
455 constituição de um grupo de trabalho voltado à
elaboração de uma proposta para discussão em uma
próxima reunião. Mediante solicitação de
manifestações dos membros, sobre o interesse em
compor o grupo, criou-se GT-Regimento, integrado
460 pelos seguintes membros: Sidney Félix Caetano,
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Secretário-executivo do CBH- BS, Sandro Roberto
Selmo, Secretário-executivo do CBH- PP, André
Luiz Sanchez Navarro, Secretário-executivo
adjunto do FPCBH e do CBH-PCJ, e Eleusa Maria
da Silva, representante do CBH- SMT. Acordou-se
que as contribuições para a revisão devem ser
enviadas para a SE/FPCBH até o dia 31 de janeiro
de
2020,
para
o
e-mail
(forumpaulistacbh@gmail.com). O grupo irá
recepcionar as contribuições e organizar proposta a
ser enviada aos membros do FPCBH até o dia 02 de
março de 2020, a ser discutida em uma próxima
reunião do colegiado. O Sr. Jefferson de Oliveira,
Vice-presidente do CBH-São José dos Dourados,
sugeriu que fosse realizada consulta aos regimentos
internos dos demais fóruns estaduais de CBHs do
Brasil para aperfeiçoar a revisão, ao que o Sr.
Moretti informou que a SE/FPCBH irá buscar e
disponibilizar no site do FPCBH tais regimentos
para consulta. 4. Encerramento da reunião: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Moretti agradeceu
novamente ao Serviço Municipal de Água e Esgoto
de Piracicaba (SEMAE) pela cessão do anfiteatro

do Museu da Água, reiterou o agradecimento a
485 todos os presentes e, com autorização do
Coordenador Geral, deu a reunião por encerrada.

Barjas Negri
Coordenador Geral

Marco Antonio dos Santos
Coordenador-adjunto

Luiz Roberto Moretti
Secretário-executivo

André Luiz Sanchez Navarro
Secretário-executivo Adjunto
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