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PAUTA 

Avaliação CORHI do Plano de Bacia do PCJ; 

Apreciação dos valores relativos aos critérios de distribuição dos Recursos FEHIDRO para o ano de 
2011;  
 
Discussão sobre um programa de trabalho da Câmara de Técnica para o ano de 2011. 
 
Abertura. 
O Sr. Alexandre Liazi iniciou a reunião apresentando os temas da pauta.  
 
Discussão dos itens da pauta: 

Avaliação CORHI do Plano de Bacia do PCJ: 

Inicialmente, o Sr. Liazi apresentou um breve histórico sobre os critérios de repartição dos recursos do 
FEHIDRO e a importância dos planos de bacia nesse processo. Informou que em 2008 quase todos os 
comitês entregaram o Plano; em 2009 mais alguns foram apresentados, com atualizações; e em 2010, o 
PCJ entregou um novo Plano, sendo o primeiro comitê a incorporar uma proposta de enquadramento. 
Ressaltou que naquele momento seria apresentada à Câmara Técnica a metodologia aplicada no trabalho 
técnico de análise do plano de bacia do PCJ, pelo CORHI.  

Feita a apresentação e alguns esclarecimentos aos presentes, o Sr. Miron ressaltou a louvável atitude do 
PCJ ao introduzir a proposta de enquadramento em seu Plano de Bacia. 

O Sr. Jorge propôs que a partir do Plano do PCJ, fosse elaborada uma proposta de enquadramento, um 
parâmetro a ser proposto a todos os demais comitês. O coordenador argumentou que a Câmara poderia 
incorporar essa proposta ao seu plano de trabalho para 2011, um dos pontos da pauta da reunião. 



 

 

O Sr. Tiago ressaltou que o Plano de Bacia do PCJ tinha uma concepção diferente, criada a partir do 
estabelecimento de metas relativas ao enquadramento e que havia uma articulação para a criação de um 
grupo para o acompanhamento desses trabalhos. Propôs ainda que fosse solicitado ao PCJ que fizesse 
uma apresentação de seu trabalho, da sua experiência, da discussão sobre o enquadramento ao CORHI ou 
à CTPLAN. 

A Sra. Andrea afirmou que julgava importante a realização de uma oficina para se discutir metodologia e 
planejamento estratégico para, a partir de então, por em prática o programa de trabalho para o ano de 
2011. Informou que essa experiência se realizaria na CT de Educação Ambiental do Alto Tietê. O Sr. 
Miron propôs que essa experiência fosse apresentada à CTPAN. A Sra. Andrea entregou ao relator a 
pauta e a programação desta atividade. 

Apreciação dos valores relativos aos critérios de distribuição dos Recursos FEHIDRO para o ano 
de 2011: 

Feita a apresentação e discussão sobre a avaliação do Plano do PCJ, o Sr. Liazi ressaltou que essa nova 
avaliação implicaria na distribuição dos recursos do FEHIDRO, que procura valorizar as boas práticas dos 
comitês. Em seguida mostrou como ficaram as pontuações dos CBHs. 

Discussão sobre um programa de trabalho da Câmara de Técnica para o ano de 2011 

O Sr. Liazi explicou aos presentes a solicitação da Secretaria Executiva do CRH para que as Câmaras 
Técnicas do CRH apresentassem um programa de trabalho para este ano. Lembrou que há cerca de 2 anos 
o CRH solicitou uma reavaliação da vocação de cada UGRHI, que esta discussão acabou não avançando e 
que este tema poderia constar na pauta de trabalho do ano. Propôs ainda que a CT verificasse a eficiência 
e a eficácia dos investimentos FEHIDRO realizados.  

O sr. Jorge afirmou que se há um Plano Estadual de Recursos Hídricos, se existem os planos de bacia, os 
investimentos deveriam ser de acordo com estes planos, com os indicadores apresentados, mas estes 
apresentam problemas. O Sr. Liazi argumentou que já foram elaborados dois Relatórios de Situação e em 
breve sairá o terceiro e eles já fornecem elementos para a avaliação crítica dos trabalhos, dos indicadores. 
Também o PERH, em processo de atualização, em paralelo, em conciliação com o PPA. Daí a 
importância de se verificar como estão sendo investidos esses recursos, em especial, os do FEHIDRO. 

A sra. Andrea reiterou que julgava importante definir qual a metodologia para desenvolver os trabalhos, 
independente do assunto, é importante definir como ele será tratado. Por exemplo, trazer um especialista 
para fazer uma explanação, promover o nivelamento dos conhecimentos e assim por diante. Essa deveria 
ser a prioridade zero. 

O Sr. Liazi afirmou a importância de se realizar uma reunião presencial a cada 2 meses, além de outras  
eventuais demandas surgidas do CRH. Frisou também a utilização de contatos alternativos, não 
presenciais, a ser realizado com maior freqüência. 

O Sr. Tiago argumentou que mesmo não sendo membro da CT, gostaria de propor uma hierarquização 
das propostas, pois seria muito difícil abordar os temas apresentados em um só ano. O Sr. Enio colocou 
que em sua opinião a questão dos investimentos deveria ser prioritária. O Sr. Liazi propôs que os temas 
fossem apresentados e que o CRH pudesse definir as prioridades. 

O relator da CT pediu para que os presentes confirmassem os temas propostos para o programa de 
trabalho da CTPLAN:  

- Elaboração de uma proposta de enquadramento, um parâmetro a ser proposto a todos os demais comitês, 
a partir do Plano do PCJ; 

- Reavaliação da vocação de cada UGRHI do Estado; 



 

 

- Acompanhamento e verificação da eficiência e da eficácia dos investimentos FEHIDRO. 

Após a anuência dos presentes e tendo sido cumprida a pauta, o coordenador retomou a proposta da 
reunião da CT ocorrer a cada dois meses, sempre na primeira terça-feira pela manhã. Assim a próxima 
reunião ficou definida para o dia 03/05 pela manhã. 

O Sr. Miron defendeu que haja uma articulação de um calendário/programação de todas as Câmaras 
Técnicas do CRH, o que teve a aprovação dos presentes. 
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