MEMÓRIA DA REUNIÃO CORHI
10/02/2010 - 9:30 ÀS 13:30h
Presentes: Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do CORHI e representantes das seguintes
entidades e departamentos da CRHi: Eliseu Itiro Ayabe (DAEE), Sonia Vilar Campos (SSE), Eneida
Moraes Zanela e Eduardo Mazzolenis (CETESB), Marco Antonio Gomes (CPLA), Neusa Maria
Marcondes V. de Assis, Geroncio Rocha, Flávia B. Rodrigues, Ana Panarelli, Tiago Franca Rocha,
Agostinho G. Kretan Guimarães e Neusa Fornasier (CRHi).
Pauta:

I - Leitura da Ata reunião CORHI de 14 de janeiro de 2010.
As propostas de modificações já constam da Memória de 14 de janeiro 2010
II – Apresentação de tabela com dados para cálculo dos percentuais do FEHIDRO.
Explicações sobre equívoco ocorrido em 2009:
Em 2009, foi aplicada a fórmula utilizando, os dados oficiais coletados o que gerou os
índices para repartição dos recursos do FEHIDRO aos CBHs e CORHI. Estes dados foram
enviados para os Comitês para serem avaliados e se manifestarem caso discordassem dos
mesmos, o que não ocorreu. Em seguida esses dados foram apresentados ao CRH e foram
aprovados em plenária.
No entanto, na revisão da tabela para o calculo de 2010, detectou-se uma inversão na
ponderação dos indicadores na aplicação metodológica para cálculo dos valores a serem
colocados à disposição dos CBHs em 2009, com base na Resolução CRH nº 80, de 08 de
abril de 2008. Como o CORHI encaminhou a todos os CBHs, assim como também ao
CRH, a explicitação dos referidos procedimentos e os mesmos foram aprovados, o CORHI
relata o ocorrido e informa que os dados foram recalculados e aplicados os ponderadores
corretos em 2010.
Nesta reunião a tabela com os dados para cálculos dos índices de 2010 foi entregue a
todos os presentes e foram discutidos detalhadamente cada um dos itens. Eliseu e
Eduardo ficaram responsáveis por tratar com a Ana, além de Mauricio e Alexandre
responsáveis pela organização da base de dados em 2009, a correção dos dados e
fórmulas.
Observações:
- Que a fonte de informação sobre área inundada não consta no texto explicativo dos
critérios para repartição de recursos do FEHIDRO..

- que para todas as colunas da tabela sejam colocadas legenda com a fonte e data da
publicação, quando possível a data dos dados também.
Critérios para pontuação do FEHIDRO
Planos de Bacia e RS:
- necessidade de revisão do escopo da Deliberação 62 e do rol de indicadores do Relatório
de Situação.
Ações de monitoramento:
- buscar melhor forma de aferir.
Cobrança pelo uso da água:
- rever pontuação, respeitando os passos. Observou-se que fecharemos o ano com a
cobrança aprovada em 19 comitês.
III – Prioridades temáticas para aplicação do dinheiro do CORHI.
Foi estimado o valor de R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e meio de reais) destinado pelo
FEHIDRO ao CORHI em 2010. Passou-se a discutir o escopo de projetos necessários ao
ano de 2010.
DAEE: Propôs que o foco fosse a busca por informações primárias e atualização de dados
para o Plano Estadual. Não precisou quais informações.
SSE: manifestou dificuldade com relação a dados de saneamento rural, que são poucos e
não têm precisão sobre as redes existentes. Sugeriu que se faça um levantamento dos
projetos que estão sendo desenvolvidas pelas entidades do CORHI e observou que neste
ano haverá Censo do IBGE que muito contribuirá para a atualização dos dados.
Foi discutida ainda a necessidade de atualização de dados para: cobertura da rede de água
e esgoto no Estado; campanhas para medição de vazão; irrigação; área inundada e erosão
(continuidade ao de 2009).
CETESB:
- Consideram importante dar encaminhamento às ferramentas para dar base para o
enquadramento, mas estão às voltas com os projetos do passado que passam por
problemas nos contratos.
- Sistematizar uma proposta do CORHI que atenda as demandas do Planejamento
de São Pedro. Propôs que fosse feita um levantamento dos dados primários e secundários
necessários ao andamento do SIGRH. Definição dos melhores indicadores.

- Com relação à qualidade, deve ser focada a ampliação da rede de monitoramento
em algumas bacias e organização de campanhas para apoiar/incentivar o enquadramento,
destaque para as bacias que já estão cobrando.
De maneira geral foi considerado que os projetos que já receberam recursos para serem
desenvolvidos, devem ser executados prioritariamente para depois haver continuidade na
tomada de recursos.
- Organizar uma biblioteca pública para consulta de projetos existentes e sendo
executados.
CPLA: está investindo na base de dados e por isso apoiaria as iniciativas de coleta de
dados primários. DATA GEO também é prioridade para a CPLA
CRHi:
- Considerando as fragilidades e demandas elencadas em São Pedro levantaram as
seguintes pontos:
1) Plano de mídia: apesar de importante, requer somas astronômicas para ter um
mínimo de sucesso, portanto seria inviável no cenário atual.
2) Enquadramento: foco para a qualidade – depende da posição da CETESB que é o
carro chefe – contatar Carlos Komatso.
3) Capacitação junto às Prefeituras para aprimoramento dos projetos do FEHIDRO,
inclusive parte burocrática relacionada à licitação (já existe apostila) e Pacto das Águas.
Necessidade de avaliar custo dos equipamentos para ministrar curso à distância e da
monitoria.
4) Elaborar projetos de zoneamento de áreas de restrição e controle para águas
subterrâneas. Já existe um projeto piloto em Jurubatuba e São José do Rio Preto.
5) Levantamento e catalogação dos projetos FEHIDRO: auditoria e organização.
Conclusão: Foco dos projeto CORHI 2010 deve ser capacitação, bases de dados
(atualização e levantamento), organização dos projetos CORHI. A Secretária
Executiva solicitou que cada um dos presentes levantassem o que querem
objetivamente em relação aos itens citados acima e que a Sonia trouxesse as
informações do Censo IBGE que possam nos interessar. Flavia deve encaminhar a
todos o “kit” para apresentação de projetos, para que sejam preenchidos até a
próxima reunião.

IV – Informe sobre o Projeto CORHI que visa a integração das redes de monitoramento de
qualidade e quantidade (Eliseu):
•

Por enquanto o projeto só tem Termo de Referência

•

O Edital está em elaboração

•

Ainda não tem recurso liberado para contratação – devido aos trâmites necessários
para consignar o valor no orçamento do DAEE.

V – Seminário “Articulação conjunta para medidas de contingência em situação de cheias”
Discutido o texto, sugeridas alterações. A SE vai reelaborar o texto e enviar aos membros
do CORHI para apreciação, possíveis colaborações e sugestão de nomes de palestrantes.
Foi sugerido que a Defesa Civil do Estado seja convidada a participar do debate.
VI – Processo de renovação do segmento sociedade civil no CRH
Foram colocadas informações sobre a eleição do segmento Sociedade Civil, cuja publicação
em DO das entidades habilitadas depois da análise, deve sair até o dia 20 de fevereiro.
Será convidada Ana Maria Genari do DAEE para proceder esta análise.
VII – Avaliação de São Pedro e seus encaminhamentos
O relatório elaborado pelo moderador do evento já foi enviado para a SE e será enviado
para os membros do CORHI para eventuais colaborações. Foi entregue o resumo +
agenda.
Foi sugerido que outras reuniões com o formato semelhante a de São Pedro sejam
programadas, pelos bons resultados que a mesma produziu e a SE informou que a próxima
reunião já está agendada para dias 27/28 de maio/10 em Ubatuba.
VIII- Pauta do CRH
Foi apresentada uma proposta de pauta e recebidas sugestões:
- Informes: Planejamento 2010; Oficina sobre Reservatórios; Cadastro da Sociedade Civil.
- Reflexões e Experiências em andamento relativas à proteção de nascentes
(provocadores: MVA; demanda induzida FEHIDRO, CBRN)
- Deliberações: critérios para aprovação de projetos relativos a Deliberação 97 (demanda
induzida) e Repartição de recursos 2010.
- Moção: criação de CTs de EA

– Encaminhamentos:
•

Flavia encaminhar a todos os procedimentos de análise dos projetos CORHI, o
levantamento de todos os projetos ativos e finalizados (Agostinho) e o formulário
para apresentação de novos projetos.

•

Rosa e Neusa trabalhar na proposta do seminário de articulação

•

Enviar aos membros da CTPLAN convocação para reunião no dia 19/02/10, quando
serão avaliados os Planos atualizados e que são índices de pontuação FEHIDRO.

•

Próxima reunião do CORHI, dia 22/02/10, às 9h na SMA.

