Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH
Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI
Relato da Reunião de 24 de março de 2008
Dia 24 de março de 2008, às 14:00 hs. na sala de reunião da presidência da CETESB,
localizada à Av. Frederico Hermann Junior 345, Prédio 1 - 9º andar, São Paulo,
estiveram presentes à reunião do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos
Hídricos - CORHI as seguintes pessoas:
Rosa Maria Mancini, Laura Stella, Maurício Lenzi Brandão, Gerôncio Rocha, Ana
Panarelli, pela CRHI, Eliseu Itiro Ayabe, Alexandre Liazi, Gré de Araújo Lobo, pelo
DAEE, Rui Brasil Assis, Sonia Vilar Campos pela SSE, Alexandre Bastos Morales pela
SMA, Eduardo Mazzolenis, Eneida Mara Moraes Zanella, pela CETESB, Hugo Marcos
Piffer Lema pela ASSEMAE.
Pauta Prevista:
Pauta para a reunião CRH de 08 de abril de 2008
Deliberação sobre Critérios de Repartição dos Recursos do FEHIDRO
Deliberação sobre Planos de Bacias Hidrográficas
Deliberação sobre GT Informações
Deliberação sobre GT Enquadramento
Projetos do CORHI para 2008
Inicialmente foi discutida a pauta para a reunião do CRH agendada para 08/04/08, que
ficou definida da seguinte forma:
I. Abertura e verificação de presença.
II. Aprovação da Ata da reunião anterior.
III. Informes:
GT Sistemas de Informações.
GT Reenquadramento dos corpos d’água.
GT Semana da Água
IV. Apresentação:
GISAT – Sistema Georeferenciado para Apoio à Outorga e Outros Instrumentos de
Gestão de Recursos Hídricos.
V. Deliberações:
IV.1. Deliberação CRH sobre Prazo para Elaboração dos Planos de Bacias
Hidrográficas.
IV.2. Deliberação CRH sobre Critérios de Repartição dos Recursos do FEHIDRO.
VI. Encerramento

Na minuta de Deliberação sobre Critérios de Repartição dos Recursos do FEHIDRO,
no Anexo 1 – Metodologia de Calculo dos Valores a serem destinados às UGRHIs,
ficaram estabelecidas as seguintes alterações:
O indicador que era denominado “Indicador do Critério Técnico” passará a ser
denominado “Indicador de Critério de Criticidade Hídrica”
No mesmo documento, no critério “Gestão /Planejamento”, o indicador “Ações de
Monitoramento” passará a chamar “Ações de Monitoramento Hidrológico”
Ainda no mesmo documento, no item Critério Sócio-Econômico, o Indicador de Área
Protegida (IAP) passa a chamar “Indicador de Área de Conservação (IAC)”
Na minuta de Deliberação sobre Planos de Bacias Hidrográficas, ficaram estabelecidas
as seguintes alterações:
A frase: Considerando que o CRH somente estará deliberando sobre a distribuição dos
recursos FEHIDRO para o exercício de 2009 no início de 2009.
Fica alterado para: “ Considerando que o CRH somente deliberará sobre a distribuição
dos recursos do FEHIDRO para o exercício de 2009 no inicio de 2009.”
O Artigo 1° : Fica alterado o prazo para os Comitês de Bacias Hidrográficas aprovarem
os seus Planos de Bacia, previsto na Deliberação CRH nº 62 de 04 de setembro de
2006, para 31 de dezembro de 2008.
Fica alterado para: “Fica alterado para 31/12/2008 a data limite para que os Comitês de
Bacias Hidrográficas aprovem os seus Planos de Bacia...”
No § 3º - Acrescentar no final da frase : “ ...conforme os critérios vigentes”
Deliberação sobre GT Informações e Deliberação sobre GT Enquadramento: foi
acertada a criação dos Grupos de Trabalho sobre Sistemas de Informações e
Enquadramento no âmbito da Secretaria Executiva do CORHI, para proposição que
deverá ser, num segundo momento, submetida à apreciação das Câmaras Técnicas do
CRH, para depois ser encaminhadas ao Conselho.
Projetos do CORHI para 2008: foi acertado a proposição de um projeto único a ser
proposto pelo CORHI em 2008, de monitoramento da qualidade e quantidade das
águas. O escopo do projeto deverá ser ajustado entre o DAEE e a CETESB para
encaminhamento à CTPLAN e, em seguida, ao CRH.
Proposta de Projeto Único do CORHI – com sugestão de Projeto de Monitoramento
em Qualidade e Quantidade.
 Agenda do CORHI :
1. Reunião:
Projeto de Monitoramento em Qualidade e Quantidade.
Data: 09/04/2008
Horário: 9 horas
Local : CTH
2. Reunião:
Enquadramento
Data: 22/04/2008
Horário: 14 horas
Local : DAEE – DRH -Centro
3. Reunião:
Sistema de Informação
Data: 29/04/2008

Horário: 14 horas
Local : CTH

Na Minuta de Deliberação sobre Critérios de Repartição dos Recursos do FEHIDRO, foi
s prioridades do CRH, entre os Subprogramas do Plano Nacional de Recursos
Hídricos, para aplicação dos recursos provenientes da cobrança pelo uso da água,
referidos no inciso II do parágrafo 1º do art. 17 da Lei nº 9648 com redação dada pelo
art. 28 da Lei 9984, (0,75%), visando resposta ao Ofício Circular nº
101/2007/CNRH/MMA da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos. Analisados os subprogramas do PNRH e baseado nas prioridades das metas
estabelecidas no PERH 2004-2007 foram priorizados os seguintes subprogramas:
Prioridade 1 – Rede hidrológica quali-quantitativa nacional, Prioridade 2 – Aplicação de
instrumentos econômicos à gestão de recursos hídricos, Prioridade 3 – Comunicação e
difusão de informações em gestão integrada de recursos hídricos. Em seguida foram
discutidos assuntos a serem pautados pelo CRH. Entre os assuntos a serem pautados
para a próxima reunião foram relacionados: Posse dos membros da sociedade civil,
critérios de distribuição dos recursos do FEHIDRO, Prazo para elaboração dos Planos
de Bacias, Projetos do CORHI e deliberação a ser proposta pela CT de Cobrança, se
houver tempo. A Rosa sugeriu que a apresentação do GISAT, programado para a
reunião anterior fosse realizada na parte da manhã ás 10:00 e os outros assuntos de
pauta fossem iniciados às 14:00 hs. após intervalo para o almoço. A seguir passou-se
para o último item da pauta, os projetos do CORHI para 2008. Foi discutido os
Procedimentos para Apresentação de Projetos ao CORHI e Critérios para Avaliação e
Hierarquização pela CTPLAN, aprovados no âmbito da Câmara Técnica de
Planejamento e estabelecidas as prioridades do CORHI para 2008 entre as metas
Gerais do PERH, base para avaliação dos projetos. Em seguida deu-se por encerrada a
reunião.

