MEMÓRIA REUNIÃO CORHI
12/05/10 – das 9h30 às 12h00
Presentes: Da CRHi - Rosa Maria Mancini, Geroncio Rocha, Ana Panarelli, Neusa Fornasier; do DAEE –
Eliseu Itiro Ayabe; da CETESB – Eneida Zanella; da CPLA - Marco Antonio Gomes.
I – Informe:
Rosa Mancini, Secretária Executiva do CORHI, informou que há um pedido de anulação da eleição da
Sociedade Civil, por parte das entidades ambientalistas inabilitadas de participarem da Assembléia Geral,
em razão do não atendimento de todos os requisitos do Edital. No entanto, Dr. Van Acker esclareceu
que o pedido foi indeferido, e que por enquanto, não há mandato judicial solicitando este cancelamento.
A Procuradoria do Estado pediu elementos para apresentarem a contestação a esse pedido, publicado
no Diário Oficial de 12/05/10. Se até o dia 08/06/10, dia da próxima Reunião do CRH, não entrar a
ordem judicial anulando a eleição, a posse dos eleitos se efetivará. Rosa Mancini solicitou que se fizesse
um histórico do processo dessa eleição.
II – Esclarecimentos sobre a pauta do CORHI:
1) Revisão da Deliberação 62/2006
- apresentação de Nilceia Franchi, do DGRH, dos subsídios para a construção de uma nova
Deliberação sobre Planos de Bacia. Nilceia informou que foram analisados os Planos de Bacia dos
anos de 2008 e 2009.
Melhores resultados de acordo com a porcentagem de atendimento da Deliberação Nº 62/06:
- Baixada Santista (2008) atendeu 89%;
- Ribeira do Iguape e Litoral Sul (2008) atendeu 89%
Piores resultados de acordo com a porcentagem de atendimento da Deliberação Nº 62/06:
- Médio Paranapanema atendeu 36% em 2008 e 51% em 2009;
- Alto Paranapanema atendeu 32% em 2008.
Eneida Zanella disse que o Plano do PCJ tem horizonte até o ano 2020. Nele está incluído o estudo
para atualização do enquadramento. Ela informou que o Ministério Público entrou com uma ação
contra os órgãos ambientais do Estado, entre eles a CETESB, para que se cumpra o enquadramento
definido em Decreto e que não vem sendo cumprido pelos mesmos. Em continuidade, Nilceia
ressaltou que os comitês que incorporaram as recomendações das avaliações do Plano de Bacia
entregues em dezembro/2008, e efetuaram a revisão entregue em dezembro/2009, obtiveram
melhor nota na avaliação do Plano. Eliseu Ayabe disse que o bom trabalho na elaboração dos Planos
de Bacia depende do acompanhamento da Câmara Técnica de Planejamento e da Secretaria
Executiva dos comitês.
Os comitês que mais elevaram a sua avaliação de 2008 para 2009 foram:
- Litoral Norte – em 2008 atendeu 45% da Deliberação Nº 62/06 e em 2009 atendeu 80% da
mesma;
- Alto Tietê – em 2008 atendeu 14% da Deliberação e em 2009 atendeu a 74%.
Eneida Zanella solicitou que fosse enviada a planilha utilizada pelos técnicos para a avaliação dos
Planos, que contém a recomendação para análise de cada um dos itens.

Em seguida Nilceia Franchi falou sobre as iniciativas para a revisão da Deliberação Nº 62/06. O
estágio atual é de melhor descrição dos itens contemplados na mesma, para garantir a qualidade do
conteúdo do Plano (Anexo I), e a revisão da metodologia para a elaboração dos cenários previstos
no Plano, ressaltando que a correlação entre prioridades, criticidade, projetos e recursos não existe.
Enfatizou que os Planos de Bacia não apresentam o mapa síntese de áreas críticas (item 3.6 do
Anexo I) que é fundamental para que se estabeleçam metas e ações do Plano de Bacia. Rosa
Mancini ressaltou que o novo roteiro do mesmo deve partir do raciocínio do que é necessário
considerar em cada UGRH. Geroncio Rocha observou que deve haver correlação entre PERH e os
Planos de Bacia, embora ainda esteja validado o Plano Estadual de 2004-2007. Essa defasagem
poderá ser sanada na discussão dos Planos a serem elaborados conforme revisão da Deliberação Nº
62/06. Rosa Mancini salientou que metas e recursos devem ser compactuados, senão não haverá
resultados. São necessárias metas exeqüíveis. Eliseu Ayabe disse que é necessário o
comprometimento do Estado para o cumprimento do Plano Estadual e que já está havendo um
trabalho nesse sentido. Rosa Mancini informou que essa discussão será aberta aos comitês na
reunião de Ubatuba. Eneida Zanella ressaltou a importância de se vincular a aprovação dos projetos
às prioridades da Bacia.
2) Apresentação de Lurdes Maria Maluf, do FEHIDRO, da proposição de indicadores para avaliar
aplicação dos recursos do FEHIDRO, tendo como base a sugestão apresentada por Alexandre Liazi
na reunião do CORHI em 19/04/10 (Anexas planilhas). Observações sobre os dados apresentados
na planilha:
- EP = nº empreendimento em meta geral priorizada / nº total de empreendimentos;
- VEP = recurso aplicado em meta geral priorizada / recurso total dos empreendimentos;
- Lourdes Maria chamou a atenção para que as metas de prioridade 3 têm recebido mais recursos;
- discussão sobre a pulverização dos projetos: na aprovação dos projetos, como articular a
aprovação dos projetos com as prioridades;
- tempo de atraso para a conclusão dos projetos.
Encaminhamento: essas planilhas serão enviadas aos membros do CORHI, e à CTPlan para que a
Câmara dê continuidade aos estudos de indicadores.
3) Situação das Câmaras Técnicas: temas e andamento dos trabalhos
Ana Panarelli fez um relato sobre as últimas reuniões e próximas pautas das Câmaras Técnicas.
Eneida Zanella observou que para avançar na metodologia de elaboração dos Planos de Bacia é
muito importante a participação da CTUM. Geroncio Rocha ressaltou o problema de quorum , a
ausência dos representantes dos municípios e da sociedade civil. Sugeriu que houvesse uma
Assembléia entre as sete Câmaras Técnicas do CRH, tendo como pauta as propostas do Plano
Estadual de Recursos Hídricos e a discussão dos Planos de Bacia simultaneamente. O objetivo desta
reunião geral seria possibilitar que cada Câmara Técnica traga sua contribuição para essa discussão.
4) Aprovação da Ata da Reunião CORHI de 19/04/10
A Ata foi aprovada por unanimidade sem ressalvas.
III – Esclarecimentos sobre a pauta da próxima reunião do CRH

Rosa Mancini informou que a próxima reunião do CRH foi adiada de 01/06/10 para 08/06/10 e solicitou
que esta informação fosse colocada no site do SIGRH. Pauta CRH:
1) Oficina “Plano Nacional de Recursos Hídricos”:
a) Foi elaborada uma minuta de Deliberação que aprova a criação de um Grupo de Trabalho no
Estado de São Paulo, para organizar o processo de discussão e de priorização de metas e ações com
as quais este Grupo se comprometerá, cujas metas farão parte do Plano Nacional de Recursos
Hídricos. Esta minuta foi aprovada nesta reunião do CORHI, incluindo-se: o Comitê de Bacia PCJ no
processo de revisão proposto, como uma das Unidades de Gestão de Recursos Hídricos
interestaduais, e um representante do setor hidroelétrico. Esta minuta seguirá para a apreciação no
Conselho de Recursos Hídricos na próxima reunião em 08/06/10. Outros Estados também criaram
seus GTs para discutirem as suas prioridades que igualmente poderão ser consideradas na
elaboração do PNRH.
b) Discussão sobre os representantes para as Câmaras Técnicas do CNRH:
Rosa Mancini disse aos interessados em pleitear vagas nas Câmaras Técnicas do CNRH que
encaminhassem os seus nomes e os nomes de outros, caso houvesse interesse.. Eliseu Ayabe disse
interessar-se pela vaga de suplente na CTIL e que enviaria mais quatro nomes para pleitear vagas
de suplência em outras Câmaras Técnicas;
2) Ana Panarelli informou sobre o andamento do CBH Grande e Paranapanema;
3) Geroncio Rocha informou que para a organização do Congresso de CBHs em agosto, está havendo a
licitação para escolha da empresa organizadora e que está prevista a contratação da mesma até o
final do mês. Ainda, que a programação do Congresso será apresentada na reunião com os
secretários executivos em Ubatuba no final deste mês.
IV – Apresentação da Deliberações:
1) Deliberação de aprovação dos Projetos CORHI - aprovada
2) Deliberação de Cobrança do CBH Tietê-Batalha – aprovada
3) Deliberação de ressarcimento-ajuste para o CBH-AT – foi proposto fazer ajustes na redação e
também na planilha anexa à Deliberação (Anexo I)
4) Deliberação que cria o Grupo de Trabalho para priorização de programas e ações do Plano Nacional
de Recursos Hídricos – já exposto anteriormente.
Encaminhamentos:
- Reunião dos Grupos de Trabalho para discussão do Plano Nacional de Recursos Hídricos em 15 de junho
de 2010.

