
Reunião do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
– CORHI. 
DATA: 24/05/2011 
HORÁRIO: 9h 
LOCAL: Sede da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 
PRESENTES: Walter Tesch (SSRH/CRHi); Rui Brasil Assis (SSRH); Eliseu Itiro 
Ayabe (DAEE); Alexandre Liazi (DAEE); Rodrigo Rodrigues Castanho 
(SMA/GAB); Eneida Mara Moraes Zanella (CETESB); Maurício L. Brandão 
(CRHi); Sibele Thereza G. Simonette (SMA); Sunao Assae (SSRH); Wagner N. 
Lima (CRHi); Vagnólia de Macedo (SSRH); Oswaldo F. Rossetto (CRHi); Caio 
Prado Zaplana (CRHi); Flávia B. Rodrigues (CRHi); Leila O. Gomes (DAEE). 
 
PAUTA: 
1. Apreciação da ata da reunião de 26/04/2011; 
2. Informes da Secretaria Executiva, interlocutores DAEE, CETESB e SMA 

sobre avaliação do perfil dos projetos anteriores a 2011; 
3. Encaminhamento das propostas de projetos CORHI 2011; 
4. Outros assuntos. 
 
Apreciação da ata da reunião de 26/04/2011 
Após a leitura da ata, a mesma foi aprovada com as seguintes alterações:  
⎯ Nas datas para apresentação e análise dos projetos, o encaminhamento 

destes para a CTPLAN, antes previsto para até o dia 13 de junho, deverá 
ocorrer até o dia 20 do mesmo mês (também foi definida a data de 27 de 
junho para a realização da reunião da CTPLAN); a data da reunião do  
CRH, prevista inicialmente para o início de agosto, foi agendada para o dia 
21 de julho.    

⎯ Na discussão acerca dos projetos já aprovados pelo CORHI, a frase 
“Sugerida a contratação de consultoria para viabilizar tal análise,...” foi 
alterada para “Sugerido que se analise a contratação de consultoria,...”; 

⎯ Na discussão acerca das linhas prioritárias do CORHI, excluída a SABESP 
quando citado o sistema de integração de dados.   

 
Informes da Secretaria Executiva, interlocutores DAEE, CETESB e SMA 
sobre avaliação do perfil dos projetos anteriores a 2011 
Foram feitas considerações acerca da importância de se estabelecer o “estado 
da arte” dos projetos aprovados pelo CORHI no período 1998-2010 e, em 
seguida, foram apresentados dados quantitativos referentes ao período citado 
– total de projetos aprovados, concluídos, em análise. Representantes do 
DAEE e CETESB apresentaram levantamentos sucintos das características, 
objetivos e dificuldades na execução dos projetos já aprovados – concluídos ou 
em andamento. 
Foi abordado a necessidade de formatar/padronizar a apresentação das 
informações dos projetos anteriores, com resumos que enfatizem, com 
resultados objetivos, os produtos dos projetos. Como modelo, foi citada a ficha 
apresentada pela Dr. Leila Gomes (O “estado da arte” dos sistemas de 
informações existentes na área de outorgas: Diretoria de Procedimentos de 
Outorga e Fiscalização do DAEE: DPO). Abordou-se também a necessidade de 
torná-los comunicáveis e inteligíveis para todos.      
 



Encaminhamento das propostas de projetos CORHI 2011 
 
Foram apresentados e discutidos seis projetos: 
⎯ Sistema de Outorga Eletrônica (instituição proponente: DAEE, com 

investimento de R$ 3,5 milhões); pois R$1 milhão já estava reservado para 
este projeto. 

⎯ Utilização da estatística aplicada como ferramenta de apoio à gestão da 
qualidade das águas superficiais e subterrâneas no Estado de São Paulo 
(CETESB, R$ 200.000,00); 

⎯ Formação da Sociedade Civil para Atuação nos Comitês de Bacia 
Hidrográficas (Versão Preliminar), sobre o qual foi sugerido a alteração do 
título para Capacitação de Representantes da Sociedade Civil para Atuação 
nos Comitês de Bacia Hidrográficas (DAEE, R$ 165.525,00); 

⎯ Adequação da infra-estruturada CRHi (CRHi, R$ 400.000,00); 
⎯ Banco de Dados para Monitoramento de Reservatórios e Mananciais (Nome 

não-oficial) – SMA 
⎯ Capacitação em legislação para orientação dos Comitês sobre Leis 

Específicas (Nome não oficial) - SMA 
 
Considerações finais    
Ao final, foi agendada para o dia 9 de junho, às 9h30, a próxima reunião do 
CORHI, na qual os projetos CORHI para 2011 deverão ser apresentados com 
valores e produtos definidos com mais precisão.  


