MEMÓRIA DA REUNIÃO CORHI
19/04/10 – das 14h às 16h30
Presentes: Da CRHi - Rosa Maria Mancini, Geroncio Rocha, Agostinho K. Guimarães, Flavia B. Rodrigues,
Neusa Fornasier; Alexandre Liazi (DAEE), Sonia Vilar Campos (SSE), Eduardo Mazzolenis (CETESB), Marco
Antonio Gomes, Marcio Roberto M. de Andrade (CPLA) e Claudio José Ferreira (IG).
Pauta:
I – Apreciação da Ata da reunião de 25/03/10
Ata aprovada sem ressalvas.
II – Informe: Reunião de planejamento com representantes do CORHI e Secretarias Executivas dos CBHs em
Ubatuba em 27 e 28/05/10.
Programação:
a) 1º dia - Avaliação da agenda de São Pedro pelos Comitês de Bacia
- Apresentação do Relatório de Situação 2008
- Proposta de consolidação dos indicadores para 2011-2012 com relação ao Relatório de Situação.
Foi explicitado que para a elaboração do Relatório de Situação os dados:
- serão levantados a cada ano, analisados e impressos a cada 2 anos
- ficarão disponibilizados no site do SIGRH
- e que a cada 4 anos será efetuada uma análise mais completa dos mesmos.
b) 2º dia – Oficina para discussão da relação entre metas, recursos e Relatório de Situação, para otimizar a
utilização dos recursos do FEHIDRO.
Como tema para discussão no Encontro de Ubatuba foi proposta a apresentação do SIBH pelo Alexandre
Liazi(DAEE)
III – A nova versão para o programa do Congresso Estadual de Comitês de Bacias, mantidas as sugestões da
reunião do CORHI de 25/03/10:
1º DIA – 18 de agosto
Linha temática: Revitalização de Bacias Hidrográficas e Proteção das Águas
Revegetação; recomposição de mata ciliar; proteção de nascentes; parques lineares; controle de
erosão. Ações exemplares.
Conferência 1
8h30 – 9h30
9h30 – 10h00
Mesa Redonda 1
10h00 – 11h30

Estratégia de Revitalização de Bacias Hidrográficas

Walter de Paula Lima – ESALQ

Abordagem: visão de conjunto, indicando política e diretrizes.
CAFÉ
Revitalização de Bacias Hidrográficas e Proteção das Águas
Moderador: Prefeito
Relator: Secretário Executivo
Convidados:
Vera Bononi - IBt
Sergius Gandolfi – UNICAMP

11h30 – 12h30
12h30 – 14h00

Ricardo Rodrigues - ESALQ
Apolo Heringer Lisboa - UFMG (Projeto Manuelzão)
Debate
ALMOÇO

Mesa Redonda 2
14h00 – 15h30

Adaptação da Diretiva-Quadro da União Européia ao Brasil
O desafio do Sistema Nacional de Recursos Hídricos face ao marco de referência
europeu.
Moderador: Prefeito
Relator: Secretário Executivo
Convidados:
Maurício Andrés - ANA
Stela Goldenstein
Mônica Porto - USP

15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h30

Debate
CAFÉ
Sessão Técnica
Apresentação oral e em painel de trabalhos inscritos, de preferência abordando a
linha temática.
Experiências exitosas e ações exemplares.

Modificação no Programa para o dia 18:
a) na mesa redonda 1: Revitalização de Bacias Hidrográficas e Proteção das Águas Palestrantes,
substituir Apolo Heringer Lisboa – UFMG (Projeto Manuelzão) por José Carlos Carvalho
(Secretário.......) ou Miriam Mouzinho (SEMAD).

2º DIA – 19 de agosto
Linha temática: Usos da água; gestão da oferta e da demanda.
Até que ponto estamos praticando a utilização sustentável da água?
O ponto de vista dos principais usuários coletivos. Uso e reúso na indústria; controle e redução
de perdas no abastecimento público. Métodos e técnicas de irrigação com economia de água;
ações exemplares de controle da demanda por água.
Conferência 2
8h30 – 9h30
9h30 – 10h30
Mesa Redonda 3
10h00 – 11h30

11h30 – 12h30
12h30 – 14h00
Mesa Redonda 4
14h00 - 15h30

Desafios da Gestão das Águas

José Machado

Abordagem: a trajetória de implantação do Sistema Nacional de Recursos
Hídricos e os desafios atuais.
CAFÉ
Usos da água : gestão da oferta e da demanda.
Moderador: Prefeito
Relator: Secretário Executivo
Convidados:
Representante da FIESP
Representante da SABESP
Representante da ASSEMAE
Representante da ARSESP
Debate
ALMOÇO
Vazão ecológica
Abordagem: a evolução do conceito de vazão mínima, associada à manutenção
dos ecossistemas. Tema de fronteira, em discussão no sistema nacional.
Moderador: Prefeito
Relator: Secretário Executivo

15h30 – 16h00
16h00 – 16h30
16h30 – 18h30

Convidados:
Walter Collishon – IPH - RS
Luciano Menezes - ANA
Ivanilde- UFBa
Marília (?)
Debate
CAFÉ
Sessão Técnica
Apresentação oral e em painel de trabalhos inscritos, de preferência de acordo
com a linha temática principal. Ações e práticas exemplares.

No dia 19/08:
a) para a Mesa Redonda 3: Usos da Água: gestão da oferta e da demanda, será solicitada à FIESP, SABESP,
ASSEMAE, ARSESP, indicação de representantes das suas instituições para participarem da mesma.
b) na Mesa Redonda 4: Vazão Ecológica - Ivanildo da UFBA foi substituído por Eduardo Mazzolenis da
CETESB.
3º DIA – 20 de agosto
Linha temática: Plano Estadual de Recursos Hídricos: pacto e diretrizes de gestão.
Abordagem: o desafio de elaboração do plano de recursos hídricos a partir de metas
negociadas.
Programas e multas. Indicadores de acompanhamento. Relação com os estados vizinhos.
Articulação plano de bacia – plano estadual – plano nacional.
Conferência 3 8h30 –
9h30

Planejamento e pactuação

9h30 – 10h00
Mesa Redonda 5
10h00 – 11h30

CAFÉ
Plano Estadual de Recursos Hídricos: Pacto e diretrizes de gestão.
Moderador: Prefeito
Relator: Secretário Executivo
Convidados:
Silvano Silvério – SRG
Convidado MG –
Convidado PR –
Rosa Formiga – RJ
Rosa Mancini - CRHi

Pedro Jacobi – USP

Abordagem: cooperação e aprendizagem social no processo de planejamento e
gestão.

11h30 – 12h30

Debate

12h30 – 13h00

Recomendações / Encerramento

Foi solicitado ao Geroncio para entrar em contato com os convidados a palestrantes, para enviarem um
programa completo para a próxima reunião do CORHI.
Rosa informou que o Prof. Arley, do Ribeira do Iguape, teve algumas idéias que poderiam ser levadas para
este evento, como:
a) fazer uma seção dedicada aos SIGs dos Comitês
b) reunião dos representantes das Universidades e Institutos de Pesquisa com os CBHs.

Foi decidido que seria utilizada uma das salas disponibilizadas para o evento para essas reuniões, caso
elas se confirmassem. Foi esclarecido também, que essas atividades serão de inteira responsabilidade do
professor, desde a organização até a realização das mesmas.
IV – Minuta da Deliberação para ajuste da repartição dos recursos do FEHIDRO de 2009.
A minuta foi aprovada e será apresentada na próxima reunião do CRH. Na tabela que acompanha a
minuta, acrescentar duas colunas, 2011 e 2012, com os valores que serão recebidos em cada ano.
V – Proposta da CTPlan para dar celeridade ao andamento de projetos FEHIDRO (pontuação X ranking)
Liazi colocou que este texto sugerido é um início para discussão do tema. Algumas colocações:
1) demanda do COFEHIDRO - definir medida para atender sempre às demandas, sem precisar refazer
ano a ano: existe atraso, cria-se uma deliberação para regularizar. Esta medida não resolve o
problema.
2) Indicador de eficiência é fácil de medir, mas de eficácia é mais complexo.
3) Projetos do CORHI bem encaminhados, bem explicados, são muito mais eficientes do que os
projetos vindos dos CBHs.
4) Medir é desempenho do sistema e não resultado do sistema.
Foi solicitado ao Agostinho que traga, na próxima reunião do CORHI, sugestão para melhor aplicação dos
recursos do FEHIDRO. Posteriormente, o resultado desse trabalho poderá ser apresentado aos
Secretários Executivos dos CBHs, na reunião de Ubatuba.
VI – Novas versões dos projetos CORHI (CPLA e SSE) e complementação dos demais.
Foi colocada para conhecimento, a Ata da última reunião da CTPlan onde foram apresentados os projetos
CORHI para a apreciação dos seus membros. Os projetos foram todos aprovados pelos membros da CT
com ressalva ao projeto de CRHi, Plano de Mídia de Comunicação Social, que segundo os membros da
CT deveria entrar no plano de mídia do Estado e não depender de recursos do FEHIDRO.
Em continuidade, foram apresentadas as últimas versões dos projetos da CPLA e da SSE, ambos
aprovados. Claudio José Ferreira (IG) explicou detalhadamente o projeto da CPLA, o que esclareceu as
dúvidas que ficaram nas apresentações anteriores. Foram citadas algumas parcerias para a execução
desse projeto. Rosa lembrou que essas parcerias necessitam ser oficializadas, para que posteriormente
não surjam problemas. Ficou a sugestão para diminuir o título deste projeto.
O projeto da SSE foi aprovado, ficando a ressalva:
Objetivo: Identificar e Caracterizar as Comunidades Isoladas existentes no Estado de São Paulo, para
fins de saneamento básico.
Ficou a sugestão para que os Termos de Referência dos projetos comecem a ser elaborados,
independente da sua aprovação na reunião do CRH.
Para a reunião do CRH temos prontos para apresentação:
- Projetos CORHI
- Ressarcimento dos recursos para o Alto Tietê
- Deliberação para ajuste da repartição dos recursos do FEHIDRO de 2009

O CBH-TB enviou a deliberação aprovada na sua plenária sem discriminar os percentuais por PDC, mas
haverá nova reunião no Comitê no dia 27/04/10, quando serão apresentados esses percentuais para sua
aprovação.
Em continuidade, Rosa informou sobre a reunião no CNRH na semana de 12 a 16/04, sobre as Oficinas para
a revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que ocorrerão em todo o Brasil. Esclareceu que a 1ª
apresentação dos eventos foi colocada no Fórum Nacional de Órgãos Gestores, quando já estavam
determinadas datas, locais e participantes dos mesmos. Não havia sido discutida pauta e nem metodologia.
Na 2ª reunião em Fortaleza, iniciou-se a discussão sobre a organização e a metodologia que seria utilizada
nas Oficinas. Foram criados 5 grupos de trabalho (um para cada região do Brasil), para discutir programas e
sub-programas do Plano Nacional de RH, se apropriarem do material e posteriormente partirem para a
revisão. São Paulo está no grupo da Bacia do Rio Paraná e a sede da Oficina é a cidade de Campinas, com
data a ser definida.
Nessa preparação todos darão opiniões, se comprometerão a discutir no sistema (SP/SIGRH) e o que for
resolvido deverá ser aprovado por deliberação no CRH.
Rosa informou também sobre as deliberações aprovadas no CNRH, na reunião no dia 13/04:
- criação de UGRHs para Região Hidrográfica
- criação do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (SP e MG)
- cobrança no São Francisco
- deliberação para monitoramento das águas subterrâneas
- aprovação da Agência PCJ como entidade delegatória federal para administração dos recursos da cobrança.
ENCAMINHAMENTOS:
1) Definir pauta do CORHI-Pleno para a próxima reunião dia 12/05/10, às 9h.
- pauta do CRH
- Oficina Plano Nacional de Recursos Hídricos
- Agostinho: a simulação dos indicadores
2) Reunião do CRH, dia 01 de junho/10. Itens já encaminhados para pauta:
- Aprovação Projetos CORHI
- Deliberação para ressarcimento dos recursos do Alto Tietê
- Deliberação para a cobrança no Tietê-Batalha.

