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REUNIÃO CONJUNTA CORHI E REPRESENTANTES DA VERTENTE LITORÂNEA 

 

DATA: 23/09/16 

LOCAL/HORÁRIO: Rua Bela Cintra, 847, 14º Andar - SSRH – 9 horas 

 

Presenças: 

Presenças registradas conforme listas anexas. 

 

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 

 

1 - Abertura: O Coordenador do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

- CORHI, Rui Brasil Assis, deu início à reunião cumprimentando a todos e pediu desculpas pela 

demora por ocasião do atraso de alguns integrantes. Informou que fez convite para reunião 

para todos os atores que o CORHI definiu como participantes da elaboração do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos - PERH. Fez um breve histórico das reuniões com os outros atores, 

explicando que após os encontros com a Sociedade Civil e o Estado (e seus órgãos vinculados), 

foram realizados reuniões com vertentes hidrográficas. Enfatizou que a vertente litorânea tinha 

certa “vantagem” pelo fato de já estar desenvolvendo um trabalho conjunto. Em seguida, 

passou a palavra para a representante da SSRH, Cláudia Freitas, que colocou aos participantes 

os objetivos da reunião: 

   

 

 

 

 

 

 

 

2 – Histórico dos Planos de Recursos Hídricos e PERH: O coordenador do CORHI 

apresentou um breve histórico dos Planos de Recursos Hídricos existentes, com foco na gestão, 

e destacou que o PERH tem a preocupação com a oferta/demanda. Colocou que durante a 

crise, muito se ouviu falar que não havia planejamento e que isso incomodava. Então mostrou 

que existe planejamento, inclusive de longo prazo, citando os Planos HIBRACE, HIDROPLAN e o 

 Histórico dos Planos de Rec. Hídricos e PERH 

 Premissas para a Proposição de Ações no PERH 2016-2019 

 Instruções para formulação das ações e preenchimento do formulário eletrônico 

 Apresentação da Planilha de Ações regionais 2012-2015 para análise/discussão pelo grupo 

sobre sua continuidade no PERH 2016-2019 (Regiões Hidrográficas) 

 Agenda de trabalho com as Secretarias de Estado e Entidades Vinculadas, CBH de  

Regiões Hidrográficas e Entidades da Sociedade Civil. 
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Plano Macrometrópole. Na sequência, falou sobre o histórico do Plano Estadual de Recursos 

Hídricos, desde o primeiro, de 1990, que foi aprovado por Lei e virou referência no País, até o 

2016-2019, cujo PL (192/16) tramita na ALESP.  Sobre o PL 192, explicou o que se pretende 

conforme resumo abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Brasil explicou que a Assembleia Legislativa decidiu em continuar com a prerrogativa da 

aprovação do Plano (o objetivo era que aprovação do documento técnico do PERH fosse 

delegada ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH). Contudo, o Projeto de Lei consta 

que a Assembleia terá até a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO seguinte ao 

PPA para aprovar o PERH, caso ao contrário, ficará valendo a proposta enviada pelo CRH. Em 

seguida, o representante da SSRH, Marcio da Silva Queiróz, iniciou a apresentação de números 

de investimentos e ações do PERH 2012-2015 e as fontes de financiamentos. 

 

3 - PERH 2016 – 2019: Na sequência, Cláudia Freitas apresentou o conteúdo do PERH 2016-

2019, com intervenções de Rui Brasil, explicando que o documento técnico é dividido em (i) 

Síntese e Diagnóstico: elaborado com base no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 

de São Paulo; (ii) Levantamento dos temas relevantes para a gestão de recursos 

hídricos em SP: a partir deste levantamento, são elaborados mapas temáticos que servirão de 

subsídio para o planejamento das ações. Rui Brasil comentou da necessidade de mapear as 

interfaces entre os problemas das UGRHIS ou no próprio Estado; (iii) Consolidação de 

programas prioritários para a gestão dos recursos hídricos em SP: os planos de ação 

para as UGRHIs deverão indicar até três subPDC nos quais serão priorizados no mínimo 70% 

dos investimentos do FEHIDRO, considerando os recursos alocados na LOA 2017 e mais os 

previstos nos anos restantes do PPA. A partir destas indicações, serão identificados os 

programas prioritários em cada uma das regiões hidrográficas do Estado para o quadriênio 

2016-2019. Rui Brasil explicou que o motivo da mudança é melhorar em dois pontos: evitar a 

pulverização dos recursos e, assim, o Comitê de Bacia Hidrográfica – CBH vai se concentrar em 

 Objetivos, diretrizes e critérios gerais de planejamento e gerenciamento (lei permanente) e                                

maior clareza nas competências (CRH, CORHI e CBHs). 

 Plano (documento técnico) a cada 4 anos aprovado pelo CRH. 

 Consolidação no PERH dos programas do PPA (180 dias após aprovação do PPA) 

 Relatórios anuais de situação: acompanhamento e ajustes no PERH e subsídios para 

LDO/LOA/PPA seguintes. 
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ações específicas, estabelecendo prioridades; E o segundo ponto, disse ele, foi para dar mais 

eficiência à aplicação do recurso em relação à contratação de empreendimentos financiados 

pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO, porque poderá antecipar parte dos 

recursos dos anos seguintes. Rui Brasil comentou que na próxima reunião do COFEHIDRO serão 

aprovados os recursos do PPA 2017. Houve uma discursão entre os participantes dos comitês 

referentes os recursos destinados por PDC. Rui Brasil salientou que precisa realizar uma análise 

porque algumas UGRHIs, que têm Cobrança pelo uso da água, já definiram algumas 

porcentagens por PDC; (iv) Plano de Ação e Programa de Investimentos: sistematização 

do conjunto de ações relativas aos recursos hídricos e respectivos recursos financeiros 

investidos por instituições que compõem o SIGRH. Na sequência, apontou quem são os atores 

do SIGRH/executores de ações do PERH, os indicadores que serão utilizados para 

acompanhamento anual da execução do Plano e o cronograma de trabalho, a saber: 

 

 

 

4 – Proposição de Ações para o PERH 2016-2019: O representante do DGRH/CRHI, 

Ricardo Mangabeira, apresentou as instruções para preenchimento do formulário eletrônico, 

explicando as premissas para a proposição de ações e o raciocínio geral para preenchimento do 

formulário. Ele demonstrou passo a passo como será feito o preenchimento em conjunto com 

os participantes. Rui Brasil fez algumas observações e questionamentos sobre o preenchimento: 
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• Os executores das ações ou responsável precisam ter razão social e, caso não haja a 

informação, colocar “a definir”.  

•Pediu para que título da ação expresse exatamente o que será realizado.  

• Recordou que, para o apontamento das metas, verificar a definição na Deliberação CRH nº 

146.  

Em seguida, Ricardo Mangabeira apresentou a agenda de trabalho tal qual segue: 

- Reunião para início do processo de consolidação do Plano de Ação/Programa de Investimentos 

(26/agosto a 23/setembro/2016) 

- Envio do Formulário Eletrônico às Secretarias de Estado, Entidades Vinculadas e Sociedade 

Civil (12/setembro/2016); 

- Envio do Formulário Eletrônico aos CBH das Regiões Hidrográficas (até 28/setembro/2016); 

- Prazo para preenchimento do Formulário Eletrônico e envio ao CORHI (31/outubro/2016); 

Ricardo Mangabeira também informou que os CBHs vão receber o material entre 10 de 

novembro e 20 de novembro para análise e revisão e os CBHs terão até 20 de novembro para 

reenviar.  

Na sequência, Rui Brasil reforçou que as ações são do âmbito regional. Alguns pontos foram 

abordados, como: 

- A especialista ambiental Jociani Delbini Festa, do CBH-RB, pediu para o Estado fomentar as 

conversas entre as bacias, como a do Ribeira e a do Alto Tietê, e não apenas entre as bacias da 

Vertente Litorânea. Rui Brasil disse que é um papel político-institucional e o local para fazer 

esta interação é no CRH, que, no entanto, não tem cultura para mediar estas discussões. Rui 

Brasil destacou que o atual modelo tem reforçado a distorção de que a água é de propriedade 

da UGRHI, mas é preciso mudar o modelo porque a água está apenas na UGRHI, mas é de 

bem-público. Também ressaltou que o Sistema não é um licenciamento ambiental e que na 

governança do Sistema de Recursos Hídricos está a outorga, sendo que o Comitê pode definir 

critérios para a outorga. Laura Stela, do CORHI, disse que o CRH precisa ter mais pauta 

técnica.  

- A Secretária do Meio Ambiente de Guarujá, Lúcia Helena da Silva, não vê o Plano sem o 

mapeamento completo, e destacou que os municípios precisam do mapeamento geral para 

conduzir uma ação. Também destacou que não vê o Legislativo (Assembleia) apartado da 

negociação e disse que a questão não é apenas partidária porque cada governo coloca dentro 

do plano o que tem de concepção e cada bacia tem um posicionamento diferente. Rui Brasil 
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frisou que PERH terá uma cara diferente, com visão do mapeamento das interfaces e que será 

trilhado um caminho novo.  

- Laura Stela disse da importância de executar a ação que foi proposta e não colocar ação que 

não será capaz de propor. Rui Brasil recordou que planejamento é expectativa, mas é 

necessário fazer da expectativa o mais calibrado possível.  

- Rui Brasil recordou que, para as ações que já existiam e vão continuar, as metas são para 

2016-2019.  

 

Sem mais intervenções, Rui Brasil agradeceu a todos e encerrou a reunião.  
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LAURA STELA N. PEREZ (S) SMA/ CPLA 11 3133 4091 

MARIA EMILIA BOTELHO (T) CETESB 
11 3133 3972 
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RICHARD HIROSHI OUNO (S) CETESB 11 3133 3962 
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mebotelho50@gmail.com 
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