
MEMÓRIA DA REUNIÃO CORHI 

 25/03/2010 - 9:30 ÀS 11:00hs 

 

Presentes: Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do CORHI; Marcio Ribeiro e Alexandre Liazi (DAEE), 

Sonia Vilar Campos (SSE), Eneida Moraes Zanela e Eduardo Mazzolenis (CETESB), Marco Antonio Gomes 

(CPLA), Geroncio Rocha, Agostinho K. Guimarães, Ana Maria Panarelli, e Neusa Fornasier (CRHi). 

 
Pauta: 
 
- Definir encaminhamento para sanar erro do CORHI com relação aos percentuais destinados aos 

CBHs em 2009 

- Apreciação da ata da reunião de 17/03/2010. 

- Apresentação das demandas para Projetos CORHI 2010. 

 
 

 

Pauta: 

I – Percentual para CBHs em 2009 

Os trabalhos iniciaram com a análise dos documentos enviados pela Secretaria Executiva do CBH-AT e pelo 

Prefeito do município de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, que é representante do CBH AT no CRH, que 

solicitam maiores esclarecimentos sobre o erro ocorrido em 2009 e o ressarcimento do valor recebido à 

menor pelo Comitê.  

Após discussão foi definido que o ajuste deve ocorrer a partir de 2011 de forma que os CBHs possam ser 

informados e se prepararem para receber a mais ou a menos: será debitado dos que receberam a mais e 

creditado o percentual aos que receberam a menos. O acerto deve ocorrer em duas parcelas em 2011 e 

2012.  

A Secretaria Executiva do CORHI deverá preparar minuta de Deliberação para ser avaliada na próxima 

reunião do CORHI e apreciada na próxima reunião do CRH, que ocorrerá em maio de 2010. 

 

II - Leitura da Ata de 17/03/10. 

 

Procedeu-se a leitura da Ata constatando a necessidade da seguinte correção: 

Item – (f) - Projetos do DAEE, substituir a palavra poluição por poluidora. 

 Em seguida, foi aprovada por unanimidade. 

 

III – Apresentação das demandas para os Projetos CORHI 2010. 

 

Dando continuidade a discussão iniciada na reunião de 17/03/2010, onde se havia procedido a uma primeira 

avaliação das propostas de Projetos pelos órgãos gestores que compõem o CORHI e que havia estabelecido 

que alguns dos projetos seriam reformulados para melhor atenderem as necessidades do SIGRH, o comitê 

passou a analisar cada um dos projetos para proceder a priorização: 



 

 

1) CPLA: 

 

Gerar uma base de dados físicos que permita a compartimentação das bacias hidrográficas, para subsidiar os 

estudos de cadernos de planejamento e das ações relativas à Política Estadual de Mudanças Climáticas. 

Acertos solicitados: 

- Estabelecer a interface com a política de recursos hídricos; 

- Selecionar uma UGRHI piloto e detalhar o TR para esta e só depois extrapolar para o Estado. 

- Explicitar dados ou layers que se pretende coletar/apresentar, para o piloto e para o Estado. 

- Atualizar as manchas urbanas, pois já existem dados na escala 1:50.000 no GISAT   

- Estabelecer a correlação com outros Sistemas de Informação ou Banco de Dados existentes: Data-GEO, 

GISAT, SIBH. 

Será submetido à nova avaliação dos ajustes recomendados e mantido o valor de R$ 650.000,00. 

 

2) SSE: 

Este projeto pretende identificar e caracterizar as comunidades isoladas existentes no Estado de São Paulo e 

para tanto será formada uma equipe para trabalhar com os dados já existentes, como mapas, imagens, com 

informações das prefeituras que tentará identificar os serviços necessários. A Sabesp poderá ofertar serviços 

nos quais ela já atua, para essas comunidades, e quanto aos serviços restantes haverá entendimentos com as 

prefeituras.  

Como o custo preliminar estimado para este projeto é relativamente baixo, se considerarmos atuar no Estado 

todo, houve o consenso para se atuar por UGRHI, sendo que o critério para escolha foi a presença de maior 

número de assentamentos isolados. Foram eleitas: 

- Litoral Norte 

- Ribeira do Iguape/Litoral Sul  

- Baixada Santista, 

Aprovado, com o ajuste de dimensionamento do projeto e acrescentando anexo com  conceitos de 

comunidade isoladas  e mantido o valor de R$ 690.000,00. 

 

3) CRHi: 

A SE apresentou os projetos para: 

a) Elaboração do Relatório de Situação 2010 e apoio aos CBHs para desenvolvimento dos instrumentos de 

gestão 

Aprovado e mantido o valor: R$ 191.700,00. 

b) Efetuar levantamentos, classificação e biblioteca dos projetos financiados pelo FEHIDRO.  

Aprovado e mantido o valor: R$ 370.000,00 

c) Elaborar, mediante contratação, um plano de mídia de comunicação social sobre recursos hídricos. 

Aprovado e mantido o valor: R$ 1.000.000,00. 

 

 



4) CETESB: 

Foi retirado o projeto de digitalização dos processos/projetos, pois foi integrado ao da CRHi. 

Apresentados e aprovados:  

a) Projeto para a modernização e renovação tecnológica das condições de trabalho do agente técnico e 

das equipes de qualidade das águas o operação/manutenção da rede de monitoramento automático das 

águas interiores.  

Aprovado e mantido o valor: R$ 160.000,00 

b) Projeto para a avaliação das concentrações de nitrato no Aqüífero Bauru em áreas rurais. 

Aprovado e mantido o valor: R$ 250.000,00  

c) Mapeamento de áreas potencialmente críticas para restrição e controle de captação e uso de águas 

subterrâneas. 

Aprovado e mantido o valor: R$ 1.500.000,00 

 

5) DAEE: 

Projetos prioritários e aprovados: 

a) Modernizar/implantar pontos de monitoramento hidrológico, bem como monitorar quantitativa e 

qualitativamente a descarga nos exutórios ou pontos significativos das UGRHIs, visando automatizar o mais 

possível a logística, o monitoramento.  

Valor: R$ 1.140.812,76. 

b) Treinar e capacitar técnicos do DAEE envolvidos com processos de Outorga, Fiscalização e Cobrança pelo 

uso da água, para exercerem melhor suas atividades. A representante da CETESB, Eneida Moraes ressaltou a 

importância que para o tema “Cobrança”  deva-se considerar não só a quantidade, mas também a qualidade.  

Valor: R$ 245.000,00. 

c) Contratação de empresa especializada em digitalização, indexação de documentos técnicos e 

desenvolvimento de sistemas para a criação de um acervo digital. 

Mantido o valor: R$ 700.000,00. 

d) Parametrização da utilização da água na produção agrícola. 

Mantido o valor: R$ 600.000,00. 

Projetos considerados não prioritários: 

a) Desenvolver um medidor de vazão inédito, de baixo custo, sem partes móveis, que possa ser adotado 

como padrão no controle de vazões realmente retiradas dos corpos d’água pelos outorgados. 

A sugestão para este projeto foi incluí-lo num projeto maior como um dos itens. 

Valor: R$ 210.000,00 

b) Estudar a demanda de água nos processos produtivos de diversos produtos em diversos ramos de 

atividade. Estudar propostas de modernização tecnológica na utilização da água nos produtos mais 

significativos. 

Valor: R$ 650.000,00 

c) A partir de imagens gratuitas ou imagens já adquiridas pelo governo do Estado de São Paulo, levantar 

dados sobre açudes nas UGRHIs.  



Foi esclarecido que esses barramentos/açudes têm uma influência muito grande, tanto na época das secas 

como na época das cheias, quando a água passa por cima dos barramentos. Por isso é importante saber onde 

eles se localizam, principalmente nas pequenas bacias. 

Valor: R$ 650.000,00. 

d) O objetivo deste empreendimento é a aquisição de equipamentos para a automação da Rede Hidrológica 

básica do Estado de São Paulo com a finalidade de modernizar a obtenção dos parâmetros hidrológicos das 

estações de monitoramento. 

Valor: R$ 1.000.000,00. 

Encaminhamentos: 

- Enviar para a CTPlan até o dia 5 de abril a minuta dos projetos CORHI discutidos na reunião do 

CORHI de 25/03. A CPLA e SSE devem encaminhar minuta dos projetos modificados à CRHi até 

31 de março. 

- Pauta próxima reunião CRH no final de maio: 

. Aprovação dos projetos CORHI 

. Cobrança de dois comitês: Tietê Batalha e Serra da Mantiqueira 

. Deliberação de ressarcimento/ajuste para o CBH-AT (minuta da DCGI) 

. Critérios para celeridade ao andamento dos projetos Fehidro (CTPLAN/ Alexandre) 

- Pauta próxima reunião do CORHI: 19/04/10 às 14h 

Pauta: 

 . Congresso Estadual de Comitês de Bacia – nova versão 

 . Minuta de Deliberação para ajuste da repartição dos recursos Fehidro de 2009 

. Proposta da CTPLAN para dar celeridade ao andamento de projetos FEHIDRO (pontuação X ranking) 

 . Novas versões projetos CORHI (CPLA e SSE) e complementação dos demais  

 

Informe: Reunião com representantes do CORHI e SE em Ubatuba em 27/28-05-10 

 

 


