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REUNIÃO CONJUNTA CORHI/CTPLAN/CTAJI 

 

DATA: 23/11/2021 

LOCAL/HORÁRIO: Reunião virtual via plataforma Microsoft Teams - 09h00. 

 

PRESENÇAS REPRESENTANTES DO 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. 

 

PRESENÇAS REPRESENTANTES DA CTAJI: 

 André Luiz Sanchez Navarro – P.M. de Santa Bárbara D´Oeste; 

 Antônio Luiz de Queiroz – CETESB; 

 Cesar Louvison – SIMA/CRHI; 

 Elaine Maduro Costa – ABAG/RP; 

 Eliana Von Atzingen B. Morello – ASSEMAE; 

 Jorge Rocco – FIESP. 

 

PRESENÇAS REPRESENTANTES DA CTPLAN: 

 Alexandre Liazi – SIMA/DAEE; 

 Antoniane Arantes Roque – Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 

 Ariella Montebello – P.M. de Saltinho; 

 Bruno Sales Bitencourt Costa – SABESP; 

 Ester Feche Guimarães – SABESP; 

 Iara Giacomini – SIMA/CRHI; 

 Olavo Mario Coelho Neto – P.M. de São Pedro do Turvo; 

 Rogério do Prado Lima – ASSEMAE. 
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PRESENÇAS REPRESENTANTES DE CONVIDADOS: 

 Arícia Lais Orive Pinto – SIMA/CRHI; 

 Bruno Franco de Souza – SIMA/CRHI;  

 Elaine Israelian – CTPA; 

 Flavia Braga Rodrigues – SIMA/CRHI; 

 José Eduardo Campos – CTAS; 

 Luciana Martin Rodrigues Ferreira – CTAS; 

 Mateus Simonato – CTAS; 

 Pedro Costa – SIMA/CRHI; 

 Renata Cristina Oliveira – SIMA/CRHi; 

 Ricardo Mangabeira – SIMA/CRHI; 

 Vagnólia de Macedo – SIMA/CRHI. 

 

Discussões e Encaminhamentos: 

 

1. Informes da Coordenação do CORHI: Rui Brasil Assis, Coordenador da CRHi, 

iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e ressaltou que a presente 

reunião, que conta com a participação dos coordenadores de Câmaras Técnicas 

do CRH (CTAJI e CTPLAN), servirá para se avaliar os materiais que serão 

submetidos à próxima reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. A 

seguir foi enfatizada a dificuldade de se consolidar os dados a serem inseridos no 

Relatório de Situação em virtude dos reflexos advindos da COVID-19, exigindo-

se do CORHI e dos demais interlocutores, um aperfeiçoamento dos 

procedimentos para que as informações sejam coletadas de maneira mais célere 

e com menos percalços.  Outro informe abordado foi a questão dos investimentos 

do CORHI com recursos do FEHIDRO, que devem ser adequados de acordo com 

o disposto no PERH, de modo que o planejamento de médio prazo seja realizado 

de forma mais articulada para que haja uma melhor gestão, como um todo. 

Finalizando, Rui Brasil comentou que os Comitês tiveram até 31 de outubro para 
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suas indicações de empreendimentos ao FEHIDRO, contando com todos os 

recursos a eles disponibilizados, sendo que eventuais sobras serão utilizadas pelo 

CORHI, conforme deliberado anteriormente pelo COFEHIDRO. O Coordenador 

ressaltou a inobservância, por alguns colegiados, das regras estipuladas pelo 

manual do FEHIDRO quando da indicação de empreendimentos e, por isso, novas 

medidas deverão ser tomadas no próximo ano para minimizar este problema que 

vem se repetindo nos últimos anos. 

 

2. Apreciação da Ata das reuniões de 02 e 05/07/21: A ata foi aprovada por 

unanimidade pelos presentes. 

 

3. Análise de proposta de Pauta da Reunião do CRH programada para 

16/12/2021: Rui Brasil informou que na próxima reunião do Conselho será 

apresentado um estudo pormenorizado sobre a situação hídrica no Estado de São 

Paulo a partir do segundo semestre deste ano, além da discussão das 

deliberações consideradas na sequência. 

 

4. Análise das Minutas de Deliberações para a reunião do CRH de 

16/12/2021: 

4.1. Deliberação CRH nº... que “Altera o Anexo V da Deliberação CRH nº 

253, de 21 de julho de 2021, que aprovou os Planos de Trabalho das 

Câmaras Técnicas do CRH”. Diante da complexidade deste tema, foi solicitado 

o acompanhamento dos especialistas em conceitos hidrológicos junto à equipe 

da CTPA, no intuito de conciliar conceitos quantitativos e qualitativos em uma 

futura proposta. O tema 2, aqui objeto de discussão, não será apreciado na 

próxima reunião do CRH para que possa ser melhor debatido dentre os 

integrantes da Câmara Técnica; por esta razão, será redigida nova Deliberação 
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para incluir as alterações necessárias, juntamente com a inclusão do Plano de 

Trabalho aprovado, a ser encaminhado ao CRH.  

4.2. Deliberação CRH nº... que “Aprova o conceito de sala de situação no 

âmbito do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos e o Manual 

de instalação de Sala de Situação no Estado de São Paulo e dá outras 

providências”. Após a alteração do texto sugerida por Alexandre Liazi 

(SIMA/DAEE), a Deliberação ficou em condições de ser submetida ao Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos. 

4.3. Deliberação CRH nº...que “Aprova o relatório sobre a Situação dos 

Recursos Hídricos no estado de São Paulo - ano base 2020”. O presente 

documento foi considerado apto para ser encaminhado ao CRH diante da 

ausência de manifestações contrárias ao seu seguimento. 

4.4. Deliberação CRH nº...que “Aprova a destinação dos recursos 

financeiros advindos da 1ª certificação do PROGESTÃO (Ciclo II) e dá 

outras providências”. Foram oferecidas informações a respeito dos cursos em 

andamento e outros que serão brevemente contratados. Ao final, foi aprovado 

seu encaminhamento para debate na próxima reunião do Conselho Estadual.  

4.5. Deliberação CRH nº...que “Aprova os critérios, os prazos e os 

procedimentos para a execução de diagnóstico hidrogeológico de 

detalhe nas regiões identificadas como Áreas Potenciais de Restrição e 

Controle no Estado de São Paulo”. Após a realização de ajustes no 

documento, foi aprovado seu encaminhamento para futura discussão no CRH.  

4.6. Deliberação CRH nº...que “Referenda a Deliberação CBH-PARDO nº 

300, de 17 de setembro de 2021 que "Altera os Critérios Técnicos para 

Autorização de Perfuração de Poços Tubulares Profundos no Município 

de Ribeirão Preto" definidos na Deliberação CBH-PARDO nº 227/2020”. 

A Deliberação foi considerada apta, com pontuais retificações em seu texto, para 

avaliação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.  
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4.7. Deliberação CRH nº...que “Aprova o Regimento Interno do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos e revoga a Deliberação CRH nº 134 de 

2011”. Diante da divergência levantada, durante a última reunião do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos, quanto ao voto de desempate do Presidente do 

CRH em uma eventual discussão, foi informado a todos que o assunto foi 

novamente avaliado pela CTAJI e encaminhado à Consultoria Jurídica da SIMA 

para que se manifestasse a respeito, sendo que, após análise do corpo jurídico, 

a CJ decidiu que o texto anterior em nada alterava a Deliberação, sem embargo, 

foi inserido o inciso V no artigo 12 no mencionado documento, onde deixa claro 

e sem possibilidade de dubiedade de interpretação, o papel do presidente no voto 

de desempate. Os presentes aquiesceram pelo encaminhamento desta 

Deliberação à próxima reunião do CRH.  

4.8. Deliberação CRH nº...que “Aprova a destinação dos recursos 

financeiros advindos da 2ª parcela do PROCOMITÊS”. Sobre este assunto, 

o Coordenador Rui Brasil apresentou uma atualização sobre a aplicação dos 

recursos na compra dos equipamentos eletrônicos e mobiliários no atendimento 

das demandas dos CBHs e das Secretarias Executivas. Isto posto, como não 

houve considerações apresentadas pelos participantes da reunião, o material 

também foi considerado hábil para seu envio ao CRH. 

4.9. Deliberação CRH nº...que “Aprova a indicação de 

empreendimento(s) de interesse estadual para financiamento pelo 

FEHIDRO”. Esta Deliberação não foi objeto de discussão nesta reunião, pois será 

abordada no próximo encontro do CORHI. 

 

5. Outros Assuntos: Não havendo outros assuntos, o Coordenador agradeceu a 

participação de todos e deu por encerrada a reunião. 

 


