GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS
Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 - São Paulo/SP - CEP 05459-900 - Tel (011) 3133-4156

MEMÓRIA DA REUNIÃO CORHI
14/01/2010 - 9:30 ÀS 12:30h
Presentes: Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do CORHI e representantes das seguintes
entidades e departamentos da CRHi: Eliseu Itiro Ayabe (DAEE), Eneida Moraes Zanela e Eduardo
Mazzolenis (CETESB), Kenzo Matsuzaki (CPLA), Flávia B. Rodrigues, Ana Panarelli, Laura Stela N.
Perez, Oscar Gozzi, Agostinho G. Kretan Guimarães e Neusa Fornasier (CRHi).
Pauta:
I- Informes:
1) PEC nº 43, de 2000 – Proposta de Emenda à Constituição
Emenda Constitucional cujo objetivo é transferir a titularidade das águas subterrâneas dos Estados
e passar para a União. Foi elaborado um documento pela CRHi e secretários executivos de CBHs
visando a sua circulação no Fórum de Órgãos Gestores, entre Deputados, Senadores, Prefeitos,
promovendo uma ampla mobilização, enfatizando-se a importância de manter a titularidade das
águas subterrâneas nos Estados. Os Estados de São Paulo e Minas Gerais já se manifestaram
contra a emenda através de Moção de seus respectivos Conselhos Estaduais.
2) PL nº 54, original de 2003, da Câmara de Deputados / PL nº 315, de 2009, no Senado
Modifica os percentuais da distribuição dos 6,5% da compensação financeira por área
alagada paga pelo setor elétrico, sendo que os Estados passarão a receber 25% no lugar dos 45%
atuais e os municípios 65%. 22 Estados recebem compensação e apenas 645 municípios do Brasil e
isso provocará uma concentração maior de renda entre estes.
O PL foi avaliado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em dezembro e teve pareceres
favoráveis e está bem próximo de ser aprovado.
Manifestações dos presentes:
- Prejudicará os estados que contam com Fundos de Recursos Hídricos.
- Necessidade de acionar políticos (senadores, deputados e prefeitos) para mobilizar a Câmara e
Senado contra esse assunto.
- A assessoria parlamentar da FIESP fará contato com senadores e deputados para tentar mapear
quem são as pessoas a favor ou contra o PL e PEC;

3) Enchentes e operação dos reservatórios
Foi esclarecido que os reservatórios encheram muito antes da época prevista em 2009 e a água
reservada hoje está muito acima do necessário para suprir os meses de seca. O solo está saturado
de água e também de ocupação urbana. Foi citado o Jardim Pantanal, local de várzea do Rio Tietê,
que foi ocupado irregularmente. Quando há um reservatório a invasão é mais freqüente.
Anteriormente, as pessoas conhecedoras do local, sabiam que em certas épocas havia invasão
natural das águas e não ocupavam o local.
Todos os reservatórios estão cheios e acima da sua capacidade, necessitando dar vazão às águas
represadas para esperar novas chuvas. Cada usina, cada reservatório precisa ter um plano de
espera para as enchentes. O setor elétrico tem planos de contingência para a segurança das
barragens, mas não leva em consideração os condicionantes ambientais. Foram discutidas duas
ações para dar encaminhamento ao assunto: 1) Resolução conjunta SSE/SMA para disciplinar a
operação dos reservatórios sejam eles para abastecimento, produção de energia ou contenção de
enchentes, propondo medidas para prevenção de riscos em fase de cheia; 2) como apoio à
elaboração da portaria ou independente, foi proposto a organização de um Encontro para tratar do
assunto, em conjunto com SSE, Sabesp, DAEE, EMAE e outras empresas do setor elétrico
A Secretária Executiva do CORHI apresentará na próxima reunião do CORHI uma proposta de
programa para o Encontro.
II - Planejamento 2010 para o CORHI / CRH
Pautas previstas para o CRH em 2010 e que são temas para o CORHI automaticamente:
Definição dos percentuais de distribuição dos recursos do FEHIDRO entre
os CBHs; Área de restrição e controle do uso das águas subterrâneas em
Jurubatuba; Moção de recomendação de institucionalização das Câmaras
Técnicas de Educação Ambiental nos Comitês.
Posse dos novos conselheiros da sociedade civil; Referendo de propostas
da cobrança encaminhadas pelos CBHs; Classificação das UGRHIs,
Revogação da exigência legal para aprovação do PERH.
Referendo de propostas da cobrança encaminhadas pelos CBHs; Relatório
de Situação Estadual;

Março

Maio/Junho
Agosto/Setembro

Pautas previstas pra o CORHI em 2010:


Definição da linha de projetos que o CORHI deve priorizar para este ano e a agenda para
apresentação de propostas dentre seus membros (saberemos o valor em fevereiro de 2010).
Instrumentos que precisam de apoio para seu desenvolvimento:
- Sistema de Informações
- Enquadramento. Foi colocado que será necessário maior foco na qualidade na
preparação para o enquadramento.

Análise do andamento do Projeto para a integração das redes de monitoramento qualidade



e quantidade: Eliseu contatará Gré e informará Eduardo.
Revisão da Resolução 62 para elaboração dos Planos de Bacia, para aprovação no final de



2010 e dar base para TRs de 2011.
Considerações sobre os Planos de Bacia:



- trabalhar indicadores de qualidade;
- Plano: como orientação de ações para o CBH – menos diagnóstico e mais metas;
- o plano tem que ser exeqüível e coerente com as necessidades reais da Bacia;
Foi sugerido que na reunião de São Pedro estas questões sejam colocadas para debate, de forma a
nascer a demanda por partes dos SE e que estes apresentem suas dificuldades e problemas.
Foi enfatizado que quando estudos forem contratados pelo CBH (Plano, Relatório de Situação,
Cobrança) este deve definir um Grupo de acompanhamento dos trabalhos da empresa, pois são as
pessoas do CBH que de fato conhecem a região, e a problemática que estiver sendo tratada deve
ser internalizada pelos membros do CBH, ou CT ou GT específicos para esse fim. Enfim, a idéia é
criar massa crítica para o acompanhamento dos trabalhos nos comitês.
III- Apresentação da Pauta do Encontro em São Pedro “Construindo Agenda Comum”
- Abertura e rodada de apresentação dos participantes
- Avaliação 2009
- FEHIDRO
- Colegiados
- Palestra “Diretiva da Água na União Européia”
- Instrumentos
- Avaliação e Encerramento
Encaminhamentos:
- Até o dia 20/01/10: cada órgão define se há a necessidade de inserir novos pontos na minuta de
programa de Encontro, entregue pela CRHi, relativas às necessidades de suas instituições.
- CRHi deve enviar para os representantes do CORHI o cronograma de atualização da cobrança,
assim que tiver informação.
- dia 29/01/10 – reunião no CTH entre os representantes do CORHI, o DCIG, o FEHIDRO e DGRH
buscar um consenso quanto às análises dos Planos de Bacia. Informações serão recebidas até o dia
26/01/10.
- Próxima reunião do CORHI em 10/02/10, na sala de reuniões da CRHi, com a seguinte
pauta:
o

Apresentação das tabelas com dados para cálculo dos percentuais do
FEHIDRO.

o

Prioridades temáticas para aplicação do dinheiro do CORHI.

o

Avaliação de São Pedro e seus encaminhamentos.

o

Seminário “Articulação conjunta para medidas de contingência em
situações de cheias” (DAEE, CETESB, SSE, SMA, Setor Hidroelétrico)

o

Análise do andamento do Projeto para a integração das redes de
monitoramento qualidade e quantidade.

