
 

 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 1 

Câmara Técnica de Planejamento – CTPLAN 2 

Ata da Reunião de 23 de julho de 2015 3 

 4 

Presentes:  5 

1. Alexandre Liazi (S – SSRH), 6 

2. Andre Elia Netto (T – ÚNICA) 7 

3. Gilmar Ogawa (T – FAESP), 8 

4. Jorge L. Rocco (T - CIESP), 9 

5. José C. Rossetti (T – Agricultura), 10 

6. Luiz R. Barretti (T – PM Piquete), 11 

7. Nilceia Franchi (T - SSRH),  12 

8. Ricardo L. Mangabeira (Convidado – CRHi), 13 

9. Ricardo R. F. da Silva (S – ABES), 14 

10. Rubens J. Mário Júnior (S - Sec. Saúde), 15 

11. Rui B. Assis (Convidado – CRHi), 16 

12. Valter S. Filho (S - PM Assis). 17 

Pauta: 18 

1º. Apreciação do Projeto CORHI 2015; 19 

2º. Apreciação do Plano de Destinação dos Recursos do PROGESTÃO; 20 

3º. Prorrogação da vigência dos PBHs para 2016; 21 

4º. Outros assuntos. 22 

Relato da reunião: 23 

1º. Minuta da Deliberação CRH de agosto de 2015, que aprovará a indicação ao 24 

FEHIDRO de empreendimento para compor o “Programa Especial de Fomento 25 

para Redução da Demanda Hídrica em Áreas sob Escassez Crítica”. O sr. Rui 26 

Brasil (Secretário Executivo do CRH e Coordenador da CRHi) fez uma 27 

explanação sobre este Projeto CORHI que se trata de medidas de apoio a 28 

redução da demanda pelo uso de água em diversos segmentos do setor 29 

privado. Esclareceu que os valores deste Programa advêm de recursos não 30 

utilizados pelos Colegiados, devido à reprovação ou a não indicação de 31 

empreendimentos no FEHIDRO. Citou que a Desenvolve SP - Agência de 32 

Desenvolvimento Paulista (instituição financeira do governo do Estado de São 33 

Paulo) fez o delineamento do Programa a partir de experiências já 34 

desenvolvidas por esta Agência, que será contratada pela Secretaria de 35 

Saneamento - SSRH e ficará responsável pela implementação do Programa e 36 

pela alavancagem de montante adicional de recursos junto ao BNDES. Os 37 

prazos serão de 01 ano para executar os valores e 02 anos para término dos 38 

empreendimentos, com a apresentação obrigatória de um relatório final de 39 

resultados.  40 



 

 

O sr. Coordenador relatou também que a discussão para delinear o Programa 41 

de Fomento teve a participação das Consultorias Jurídicas da SSRH e da 42 

Secretaria da Fazenda; da Secretaria de Planejamento; da ABRAS; e do 43 

CORHI e COFEHIDRO, além da própria Desenvolve SP. Além disso, houve 44 

uma reunião do sr. Benedito Braga (Secretário de Saneamento) com prefeitos 45 

de municípios para apresentar o Programa.  46 

Posteriormente o sr. Rui Brasil esclareceu dúvidas quanto aos recursos do 47 

BNDES; ao enquadramento deste Programa nos PDCs do PERH; às tipologias 48 

de financiamento e aos requisitos para obtenção dos recursos (licenciamento, 49 

outorga, etc.).  50 

O sr. Alexandre Liazi (SSRH) citou a Informação Técnica nº 03/2013 da 51 

CTPLAN, que abordou Indicadores de aderência dos recursos financeiros às 52 

ações preconizadas nos PBH e PERH. Esta Informação está disponível no 53 

Portal SIGRH em: http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/ctplan/documentos 54 

Esta Minuta foi aprovada com ressalvas que constarão na respectiva 55 

Informação Técnica da CTPLAN ao CRH. 56 

2º. Minuta da Deliberação CRH de agosto de 2015, que aprovará a destinação 57 

dos recursos financeiros advindos do PROGESTÃO no ano de 2015. O sr. Rui 58 

Brasil (CRHi) fez uma explanação sobre o programa PROGESTÃO, que se 59 

trata de recursos da ANA para investimento exclusivo em ações de gestão de 60 

recursos hídricos, com a aprovação do CRH. Esclareceu que a destinação dos 61 

recursos a serem recebidos pelo Estado de São Paulo em 2015 (R$ 750 mil) 62 

serão destinados à reengenharia do FEHIDRO (juntamente com valores 63 

vindos de outras fontes), buscando formas de agilizar o processo e os tramites 64 

dos empreendimentos e de otimizar o uso recursos deste fundo. O sr. 65 

Coordenador apresentou também o fluxograma atual de funcionamento do 66 

FEHIDRO, que pode ser acessado através do Portal SIGRH, no link: 67 

http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/gerais/Anexos/FluxoOperacionalFEHIDRO68 

.pdf. 69 

Esta Minuta foi aprovada sem alterações. 70 

3º. Minuta da Deliberação CRH de agosto de 2015, que alterará as Deliberações 71 

CRH nº 146 de 2012 e CRH nº 159 de 2014, prorrogando a validade dos 72 

Planos de Bacias até 31-12-2016. O sr. Rui Brasil (CRHi) fez uma explanação 73 

sobre a necessidade de prorrogação do prazo vigente para que os CBHs 74 

elaborem e aprovem os PBHs das respectivas UGRHIs de forma a atender os 75 

requisitos técnicos da Deliberação CRH nº 146/2012. Esta solicitação de 76 

adiamento foi colocada pelos CBHs em reunião ocorrida em abril de 2015 com 77 

o sr. Coordenador e os srs. Secretários Executivos, e deve-se, em parte, a 78 

demora em trâmites de empreendimentos FEHIDRO para contratação destes 79 

serviços. 80 

Esta Minuta foi aprovada sem alterações. 81 

4º. O sr. Jorge Rocco fez uma explanação sobre os trabalhos do GT-82 

Enquadramento, citando que a última atividade foi uma reunião realizada em 83 

23 de junho, na qual o grupo analisou a minuta de Termo de Referência para 84 

contratação de serviço técnico especializado para a elaboração de “Diretrizes, 85 

Critérios e Procedimentos para Efetivação e/ou Atualização do 86 

Enquadramento dos Corpos D'água Superficiais do Estado de São Paulo”. 87 

http://www.sigrh.sp.gov.br/crh/ctplan/documentos
http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/gerais/Anexos/FluxoOperacionalFEHIDRO.pdf
http://fehidro.sigrh.sp.gov.br/fehidro/gerais/Anexos/FluxoOperacionalFEHIDRO.pdf


 

 

A Coordenadora informou que esta minuta foi consolidada com as 88 

contribuições da SSRH e, atualmente, o serviço encontra-se em fase de 89 

providências para publicação do Edital. 90 

 91 

Encaminhamentos: 92 

 A coordenadora Nilceia (CRHi) encaminhará aos integrantes da CTPLAN a 93 

minuta da Informação Técnica referente à Minuta da Deliberação CRH de 94 

agosto de 2015, que aprovará a indicação ao FEHIDRO de empreendimento 95 

para compor o “Programa Especial de Fomento para Redução da Demanda 96 

Hídrica em Áreas sob Escassez Crítica”. Esta minuta consolidará o resultado 97 

da discussão ocorrida na reunião. Os integrantes da CTPLAN terão até o dia 98 

27 de julho para se manifestarem a cerca desta minuta. Findo o prazo, a 99 

mesma será entregue à Secretaria Executiva do CRH. 100 

Ata elaborada pela Coordenadora e aprovada na reunião de 11 de novembro de 2015. 101 


