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REUNIÃO CONJUNTA CORHI e CTPLAN 

DATA: 28/11/18 

LOCAL/HORÁRIO: AVENIDA SÃO LUÍS, 99 – 7º ANDAR – 10h00.  

 

Presenças: 

 SSRH: Rui Brasil Assis, César Louvison; Ricardo Luiz Mangabeira (ausência justificada); 

 SMA: Laura Stela N. Perez; 

 CETESB: Lilian Barrela Peres; 

 DAEE: Luiz Fernando Carneseca, Alexandre Liazi. 

 CTPLAN: Alexandre Liazi, Vânia Lúcia Rodrigues, Laura Stela N. Perez, Antoniane Arantes 

de Oliveira Roque, Joacir dos Santos Prado, Priscila Freire Rocha, Gilmar Ogawa, 

Fernando Henrique Lourencetti. 

 

Convidados: 

 Flávia Braga Rodrigues, Vagnólia de Macedo, Alexandre Alberto R. C. Augusto, Ariane 

Coelho Donatti, Pedro Coutinho, Márcio da Silva Queiroz, Bruno F. Souza. - SSRH 

 

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 

 

1 – Abertura: O Coordenador do CORHI, Rui Brasil Assis, iniciou os trabalhos 

cumprimentando a todos os presentes. 

 

2 – Apresentação dos novos representantes do segmento Sociedade Civil: Tomaram 

posse como membros da Sociedade Civil os seguintes representantes presentes na reunião: 

 

 Priscila Freire Rocha, FIESP, titular; André Elia Netto, ÚNICA, suplente. 

 Gilmar Ogawa, FAESP, titular; Marcelo Akira Mizutani, ABAG/RP, suplente. 

 Fernando Henrique Lourencetti, ASSEMAE, titular; Maria Luísa T. B. Ribeiro, SOS 

MATA ATLÂNTICA, suplente. 

 Luís Eduardo Gregolin Grisotto, ABES, titular; Ester Feche Guimarães, AESABESP, 

suplente. 
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3 – Eleição de Coordenador e Relator CTPLAN: César Louvison, representando Ricardo 

Mangabeira, que estava ausente por motivo justificado, apresentou a candidatura de Ricardo 

ao cargo de Coordenador. Foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

 

A Relatoria ficou designada a Gilmar Ogawa, tendo Vânia Lúcia Rodrigues como segunda-

relatora para a referida Câmara. 

 

4 – Apresentação do Plano de Trabalho aprovado pela Deliberação CRH 212, de 

12/06/2018:  

 

O Coordenador, Rui Brasil, observou que o acompanhamento da elaboração do Plano Estadual 

de Recursos Hídricos – PERH 2020-23 consta como atividade da CTPLAN. Assim, neste 

momento, está em curso a contratação de consultoria especializada para a elaboração do 

próximo Plano, que se encontra em fase avançada de licitação, com previsão de assinatura de 

contrato ainda em dezembro de 2018. Este estudo servirá de subsídio para a elaboração do 

Plano Plurianual do próximo ano. 

 

Quanto ao enquadramento dos corpos d´água, foi mencionado que há no PERH um produto 

voltado às diretrizes de enquadramento. O Coordenador ainda assinalou que este é um tema 

do qual os Comitês precisam se empenhar em cumpri-lo já que momento há poucas 

experiências de enquadramento pelo Estado de São Paulo. 

 

Lilian Peres sugeriu que a CETESB fosse convidada a participar da discussão do 

enquadramento na CTPLAN, visto que a temática é algo muito afeto às atividades da 

Companhia. O Coordenador sugeriu que sua demanda fosse levada junto aos representantes 

da Secretaria do Meio Ambiente para providências. 

 

5 – Apresentação do Relatório de Situação ano base 2017 e informações sobre envio de 

considerações: 

 

Bruno Souza, representante da SSRH, iniciou sua apresentação expondo alguns indicadores 

relevantes da situação hídrica no Estado São Paulo. Comentou que o Relatório de Situação 

necessita de aprovação da CTPLAN e do CORHI para que possa ser objeto de deliberação no 
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próximo CRH, e que material integral estará disponível em link específico no momento da 

próxima convocação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.  

 

Aproveitando a oportunidade, César Louvison, da SSRH, discorreu acerca da licitação para a 

contratação de consultoria especializada na elaboração do PERH 2020-2023. No Termo de 

Referência, o prazo total de execução dos estudos está estipulado em quinze meses. A minuta 

final deve ser entregue no 13º mês, a consulta pública está prevista para ocorrer no 14º mês, e 

a entrega final no 15º mês.  

 

O valor estimado do contrato é de R$ 2.534.951,00. Foram classificadas duas empresas para a 

abertura dos envelopes da proposta comercial e financeira; COBRAPE – Companhia Brasileira 

de Projetos e Empreendimentos e ENGECORPS/HIDROCONSULT. A terceira empresa 

denominada NEMUS, que concorria no certame, foi eliminada por não ter obtido a pontuação 

mínima exigida conforme estipulado em edital. 

 

Ao final da presente reunião, o Coordenador Rui Brasil saudou os membros da Câmara e deu 

por encerrado os trabalhos relativos à CTPLAN. 

 

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 

 

Neste momento, o Coordenador novamente agradeceu a presença de todos e deu início aos 

trabalhos relativos ao CORHI. 

 

1 – Informes da Coordenação do CORHI: Foram oferecidas três informações, a seguir: 

 

 A Câmara Técnica de Educação Ambiental-CTEA informou que está em fase avançada 

na implementação das Diretrizes de Educação Ambiental, porém, como não nos foi 

apresentada uma proposta em tempo hábil, as tratativas quanto a este tema serão 

realizadas oportunamente numa próxima reunião do CORHI. 

 Quanto aos recursos financeiros do CORHI para o ano 2019 foi informado que houve a 

devolução dos valores disponibilizados para o projeto SSRH – Planos Municipais de 

Saneamento, no montante aproximado de 1 milhão de reais. Desta maneira, após 

realizado o rateio, estimamos que nosso balanço financeiro tenha saldo positivo. 
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 Na data de ontem, 27/11/2018, chegou ao nosso conhecimento, na CRHi, um 

comunicado da CIEA – Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, solicitando 

que indicássemos membros para compor seu quadro. Devemos também comunicar que 

a posse de tais integrantes poderá ocorrer logo após o encerramento da próxima 

reunião do CRH.  

 
2 – Apreciação das atas das reuniões de 07/05 e 20/09: 

 

Ambas as atas foram aprovadas pelos membros presentes na reunião. 

 

3 – Análise de Minuta de Deliberação CRH sobre Relatório de Situação ano base 2017: 

 

Não havendo contribuições à Minuta, ficou aprovada a Deliberação. 

 

4 – Análise de Minuta de Deliberação CRH sobre a implantação da Cobrança no âmbito 

do CBH-LN: 

 

A presente Minuta foi aprovada, com pequenos ajustes em seu texto, que serão devidamente 

corrigidos até o envio da versão final aos Conselheiros.  

 

5 – Análise de Minuta de Deliberação CRH sobre a implantação da Cobrança no âmbito 

do CBH-SJD: 

 

A presente Minuta foi também aprovada com pequenos ajustes em seu texto, que serão 

devidamente realizados até o envio da versão final aos Conselheiros. 

 

6 – Análise da Minuta de Deliberação CRH sobre Rateio FEHIDRO 2019:  

 

Foi informado que o PCJ questionou, junto à SSRH, quanto aos dados usados para 

estabelecer a nota percentual usada para a distribuição por rateio dos recursos FEHIDRO, 

estimados em R$ 20 milhões de reais para o ano 2019.  

 

Algumas correções foram realizadas nos referidos percentuais, impactando o valor a ser 

recebido pelas demais UGRHIS. O Coordenador Rui Brasil sugeriu que a planilha que embasa 
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tais cálculos, e que deu origem aos percentuais, constasse na Deliberação e que também 

fosse disponibilizada on-line para consulta por eventuais interessados. 

 

7 – Análise da Deliberação CRH que referenda a Deliberação CBH-PARDO sobre ARCs:  

 

A Deliberação CBH-PARDO nº 252/2018 foi submetida à Câmara de Águas Subterrâneas, que 

sugeriu algumas alterações mediante parecer técnico CTAS 03/2018. O CBH-PARDO nos 

informou que foram acatadas as sugestões, faltando apenas sua oficialização, que ocorrerá em 

reunião agendada para 07/12/2018. 

 

8 – Outros Assuntos: 

 

CTPA: A representante da CETESB, Lilian Barrella, lembrou que já foi apresentada proposta 

de Plano de Trabalho, previamente discutida pelos membros do CORHI, assim, esta minuta 

será consolidada e enviada pela CRHi para aprovação e posterior inclusão na pauta do 

próximo CRH.  

 

 

 

 


