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REUNIÃO CONJUNTA CORHI-CTAJI-CTPLAN 

DATA: 13/11/20 

LOCAL/HORÁRIO: Reunião telepresencial via plataforma Microsoft Teams - às 09:00 horas. 

 

CORHI: 

• SIMA/CRHi: Rui Brasil Assis; 

• SIMA/Infraestrutura: Iara Bueno Giacomini; 

• SIMA/Meio Ambiente: Laura Stela N. Perez; 

• DAEE: Luiz Fernando Carneseca; Alexandre Liazi; 

• CETESB: Maria Emília Botelho; Richard Ouno. 

 

CTAJI: 

• Cesar Louvison – SIMA/CRHI; 

• Marinez Gaspar – SABESP; 

• Valentina Denizo – Secretaria de Habitação; 

• Fabio Laurindo – P.M. de Santa Isabel; 

• Jorge Rocco – CIESP; 

• Gilmar Ogawa – FAESP; 

• Elaine Costa – ABAG/RP; 

• Camila Silva - ABCON; 

 

CTPLAN: 

• Iara Giacomini – SIMA/CRHI; 

• Alexandre Liazi – SIMA/DAEE; 

• Bruno Sales Costa – SABESP; 

• Antoniane Arantes Roque – Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 

• Ariella Montebello – P.M. de Saltinho; 

• Cefas Barrena – P.M. de Boraceia; 

• André Elia Netto – ÚNICA; 
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• Gilmar Ogawa – FAESP; 

• Jorge Rocco – FIESP; 

• Rogério de Prado Lima – ASSEMAE; 

• Ester Guimarães – AESABESP; 

• Maria Luisa Ribeiro (Malu) – SOS Mata Atlântica;  

 

Convidados: 

• Flavia Braga Rodrigues – SIMA/CRHI; 

• Ana Carolina Ardito – SIMA/CRHI; 

• Vagnolia de Macedo – SIMA/CRHI; 

• Ricardo Mangabeira – SIMA/CRHI; 

• Renata Cristina Oliveira – SIMA/CRHI; 

• Gustavo – FAESP; 

 

Discussões e Encaminhamentos: 

 

1. Informes da Coordenação do CORHI: Rui Brasil Assis iniciou a sessão agradecendo a 

presença de todos e passou a palavra à Diretora do Departamento de Articulação Institucional 

e Comunicação da CRHi, Flavia Braga Rodrigues que leu a pauta. Na sequência a Diretora do 

Departamento de Planejamento e Gerenciamento da CRHi, Iara Giacomini que ressaltou que a 

consulta pública do PERH se encerrará em 15 de novembro e lembrou que até o momento não 

houve muitas contribuições. Iara também falou sobre a convocação da próxima reunião do 

CORHI prevista para acontecer dia 24 de novembro. Coordenador da CTAJI, César Louvison 

também agradeceu todos os presentes e falou sobre o PERH. Retomando a palavra, Rui Brasil 

abordou as datas das reuniões do CRH que acontecerão em dezembro e afirmou que serão 

feitas duas reuniões uma vez que apenas uma ficaria muito extensa. Finalizando o primeiro 

item da pauta, falou sobre a Lei 17.293, aprovada em outubro, do ajuste fiscal do Estado que 

traz impactos muito fortes para o sistema de recursos hídricos porque altera todo o modos 

operandi da aplicação dos recursos do FEHIDRO e a notícia é que a Lei não alcança os 

recursos da Cobrança e que são novos tempos que devemos nos adequar. O coordenador 

também adiantou que na próxima reunião está prevista discussão sobre a revisão da 

Deliberação CRH nº 146 (que está nos encaminhamentos do PERH). 
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2. Apreciação das Atas: 

da reunião de 09/12/19: A ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 

da reunião de 26/06/20: A ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 

da reunião de 20/10/20: A ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes. 

3. Análise da proposta de Pauta da Reunião do CRH programada para 01/12/2020: 

Prevista convocação para o dia 16/11/2020, passou-se a discutir os itens previstos na pauta. 

4. Apresentação do Relatório de Segurança de Barragens: Será apresentado na reunião do 

CRH do dia 01/12/2020 pelo Sr. Jose Carlos Garcia, da Coordenadoria de Petróleo e 

Mineração da SIMA, no máximo de dez minutos com um panorama sobre o que foi 

desenvolvido sobre o tema no Estado de São Paulo. 

 

5. Análise das Deliberações CRH 2020:  

 

5.1. Referendum à Deliberação CRH "AD REFERENDUM" nº 234, de 31 de janeiro de 

2020 que altera o Anexo I da Deliberação nº 229/2019 que indicou ao FEHIDRO 

empreendimentos de abrangência e interesse estadual para o exercício de 2019; 

        Rui Brasil apresentou e disse que não houve alteração no valor FEHIDRO, apenas 

teve um aumento na contrapartida feito pela SIMA. 

 

 

5.2. Referendum à Deliberação CRH "AD REFERENDUM" nº 235, de 01 de abril de 2020 

que recomenda a prorrogação dos prazos da cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos de domínio do Estado de São Paulo; 

A prorrogação foi sobre os vencimentos em maio, junho e julho, de 2020, cujos 

pagamentos foram reagendados para coincidirem com as parcelas com vencimento em 

agosto, setembro e outubro. A partir de novembro retomou-se a normalidade. No 

âmbito federal ocorreu medida semelhante com a cobrança federal. 

 

5.3. Referendum à Deliberação CRH "AD REFERENDUM" nº 236, de 18 de maio de 

2020 que dispõe sobre a realização de reuniões não presenciais no âmbito do 

Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São 

Paulo - SIGRH e dá outras previdências;  

O Coordenador lembrou que a medida foi necessária pela pandemia e afirmou que 

todos os colegiados se adaptaram com as reuniões virtuais. 
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5.4. Referendum à Deliberação CRH "AD REFERENDUM" nº 237, de 26 de junho de 

2020 que aprova a Autoavaliação do Estado referente ao alcance das Metas de 

Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual, referentes ao 5º período de 

certificação (2019) do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão 

das Águas - PROGESTÃO; 

        O assunto se refere a aferição do cumprimento de metas afetas a grande número de 

entidades estaduais que participam do PROGESTÃO, como o DAEE, a CETESB, o IG, 

o IPT, a Defesa Civil etc, cabendo à Coordenadoria de Recursos Hídricos a 

coordenação e facilitação do processo. As metas do segundo ciclo serão apresentadas 

na próxima reunião do CRH. 

         

5.5. Deliberação CRH nº 238: Referenda os programas quadrienais de investimento 

para aplicação dos recursos da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para os 

anos 2020 a 2023:  Rui Brasil fez uma introdução sobre a Deliberação e lembrou que 

todos os Colegiados tiveram que aprovar os PA/PIs até o fim de julho/20 e isso teve um 

processo de discussão muito forte, dessa maneira, o Departamento de Gerenciamento 

e Planejamento da CRHi fez reuniões individuais com as equipes dos CBHs. Ao passar 

a palavra à Iara, Rui Brasil falou que houve uma alteração em relação ao documento 

que foi enviado anteriormente a todos os membros, foi colocada uma totalização em 

cada uma das UGRHis. Iara Giacomini disse que mostra mais um passo no 

aprimoramento da gestão de recursos hídricos: aproximação CRHi e Comitês (no 

mínimo uma reunião com cada) e foi importante para linkar o PA/PI com o prognóstico 

do Plano de Bacia. A diretora do DPG lembrou também que a experiência com os 

PA/PIs levou a uma inscrição ao Prêmio ANA que deve sair o resultado em breve. Por 

fim, Iara afirma que o maior avanço é que foi solicitado para que todas as ações 

fossem quantificadas para que haja um acompanhamento no Plano de Bacias. 

Gilmar Ogawa pediu que no fim do documento haja uma descrição maior de PDCs 

para leigos e tornar um pouco mais amigável. Alexandre Liazi parabenizou o trabalho 

pois, segundo ele, é uma conquista a aderência dos planos às aplicações do recursos. 

Luiz Fernando Carneseca falou um pouco a respeito como foi o processo do novo 

PA/PI na FABHAT e  que embora trabalhoso o resultado foi positivo. Por fim, a 

proposta foi considerada adequada. 

 

 

5.6. Deliberação CRH nº 239: Aprova o calendário eleitoral, os procedimentos para 

cadastramento, eleição e indicação dos representantes das entidades do 

segmento Sociedade Civil no CRH, para o período 2021 – 2023: 

Rui Brasil relembrou que ano que vem é um ano ímpar e por isso terá que ser feita a 

renovação da sociedade civil, porém foram recebidos alguns inputs para que altere a 

data, mas isso não será possível uma vez que teríamos que alterar o Decreto que 

adaptou o CRH. Na sequência solicitou à Flavia Braga que apresentasse a minuta de 
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Deliberação. Ela ressaltou a importância do edital e assinalou que a novidade dessa 

vez é que a partir desse ano as inscrições serão aceitas por meio digital. O período de 

cadastramento tem início dia 12 de dezembro e finaliza no dia 09 de fevereiro. A posse 

dos candidatos está prevista para acontecer em uma reunião CRH após dia 30 de abril. 

Foi aprovada a proposta de minuta de Deliberação;  

 

5.7. Deliberação nº 240: Aprova a minuta de anteprojeto de lei específica da Área de 

Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Juquiá/São Lourenço - APRM-

AJ/SL: 

Iara, coordenadora da CTPLAN, deu início à apresentação evidenciando o trabalho do 

Comitê do Ribeira, especificadamente da Câmara Técnica criada para essa finalidade. 

A proposta elaborada e com aperfeiçoamentos consensuais está robusta e facilitará o 

processo de futuras leis semelhantes. Iara ainda lembrou que foi um grande 

aprendizado para a CTPLAN uma vez que aprenderam mais afundo como analisar 

uma APRM e como poder contribuir para a melhoria da gestão. César Louvison, 

Coordenador da CTAJI, destacou o números de reuniões, o tamanho do documento e 

se colocou à disposição para eventuais dúvidas. Foram feitos ajustes de redação nos  

art. 1º e 4º da referida minuta de deliberação. O art. 1º foi apenas uma correção de 

tempo verbal e o 4º uma questão gramatical. Malu Ribeiro parabenizou o trabalho e 

sugeriu criar um processo metodológico para outras leis específicas que vierem e 

outras ações como por exemplo o Decreto do Plano de Manejo APA Sistema 

Cantareira.  Foi aprovada a proposta de minuta de deliberação. 

 

5.8. Deliberação nº 241: Aprova a destinação dos recursos financeiros advindos da 1ª 

parcela do PROCOMITES; 

        Rui Brasil pediu que Iara e Flavia apresentassem a Delib. 241. Iara explicou que devido 

à pandemia do Coronavírus, os Comitês de Bacia tiveram que montar uma estrutura 

para as reuniões virtuais e por isso é importante que a destinação dos recursos 

financeiros sejam diretamente ligadas a equipamentos como, um bom microfone, 

câmera e outros necessários para realizar os encontros virtuais uma vez que, mesmo 

passando a pandemia, será um novo meio de trabalho. Por isso foi levantado junto à 

equipe da Informática da SIMA os equipamentos que são necessários. Está sendo 

elaborado um Termo de Referência para essa compra. Outra novidade é a exigência é 

que tanto os Comitês quando a SIMA (no âmbito do PROGESTÃO) tenham seus 

programas quadrienais de capacitação para 2021. Flavia complementou dizendo que 

foi criado um grupo de trabalho de comunicação para definir a proposta do kit de 

informática (monitor, notebook, câmera fotográfica, microfone e equipamento de vídeo 

conferência) e lembrou as metas: (i) fim de 2020, planos de comunicação e; (ii) fim de 

2021, planos de capacitação aprovados e em execução. Em suma, este primeiro 

recurso será como forma de equipar as Secretarias Executivas para realização dos 

encontros online. Rui Brasil lembrou que os planos de comunicação serão individuais 
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por CBH. Gilmar Ogawa questionou a velocidade da internet, capacidade de 

armazenamento e a manutenção desses equipamentos e Rui Brasil lembrou que as 

Secretarias Executivas dispõem de recursos de custeio para contratar melhores 

serviços de internet, caso necessário, porém pediu para que, na próxima reunião com o 

GT esse assunto seja colocado em pauta. Por sua vez, Flavia explicou que quando 

esse kit for comprado, cada responsável de Secretaria Executiva de CBH terá que 

assinar um termo de responsabilidade. A proposta foi considerada adequada. 

 

5.9. Deliberação nº 242: Aprova os Quadros de Metas do Programa de Consolidação 

do Pacto Nacional pela Gestão das Águas PROGESTÃO (2º Ciclo) para o Estado 

de São Paulo. 

        Rui Brasil afirmou que a ANA enfatizou muito o papel do Conselho neste segundo ciclo, 

por isso é necessário que aprove o quadro de metas na reunião para esta próxima 

reunião do CRH, 01/12. Foi explicado que os  Anexos 1 e 2 são conceitos e definições 

fixos pela ANA e a novidade desse ciclo 2 é que haja um planejamento para todos os 

anos dos programas de capacitação, ou seja, é execução efetiva. Já o anexo III é mais 

trabalhoso porém não há mudança de um ciclo para o outro, apenas terá que 

preencher alguns itens e o Secretário precisa assinar. Gilmar Ogawa questionou que 

na Deliberação está escrito que os membros do CRH devem fazer o acompanhamento 

das metas e gostaria de saber se são os membros da sociedade civil. Rui Brasil 

respondeu que a ANA determinou que é dessa maneira, mesmo parecendo um pouco 

utópico. Alexandre Liazi reforçou que é um contrato assinado pela Secretaria e pelo 

Estado e que o trabalho deve continuar. Rui explicou que neste ano, valendo 20% da 

nota é necessário apenas aprovar as metas do anexo IV. Seguindo os anexos, Rui 

explicou as variáveis legais e institucionais e as propostas que estão descritas. A 

proposta foi considerada adequada. 

 

    6. Outros Assuntos:  

O Coordenador Rui Brasil Assis, enfatizou que o prazo para a Consulta Publica do PERH 

encerra no dia 15/11, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 


