COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO
DATA: 16 de fevereiro de 2012
LOCAL: Fundação Centro de Tecnologia Hidráulica / Cidade Universitária / São Paulo
REPRESENTANTES:
Walter Tesch ‐ SSRH/CRHi (wtesch@sp.gov.br)
Sonia Vilar Campos – SSRH/CS (scampos@sp.gov.br)
Eliseu Itiro Ayabe – DAEE (eayabe@sp.gov.br)
Alexandre Liazi – DAEE (aliazi@sp.gov.br)
Nerea Massini – SMA/CPLA (nmassini@sp.gov.br)
Neusa Marcondes ‐ SMA/GAB (sma.neusaa@cetesbnet.sp.gov.br)
Maria Emília Botelho – CETESB (mariaeb@cetesbnet.sp.gov.br)
Eneida Mara Moraes Zanella – CETESB (eneidaz@cetesbnet.sp.gov.br)
DEMAIS PARTICIPANTES:
Maurício L. Brandão ‐ CRHi (mlbrandao@ssrh.sp.gov.br)
Luiz Fernando Carneseca ‐ DAEE (lcarneseca@sp.gov.br)
Caio Prado Zaplana ‐ CRHi (caiopz@ssrh.sp.gov.br)
Vagnólia de Macedo ‐ CRHi (vagnolia@ssrh.sp.gov.br)
Ana Maria Gennari ‐ CRHi (amgennari@sp.gov.br)
Flávia B. Rodrigues ‐ CRHi (flaviabr@ssrh.sp.gov.br)
Ana Lucia Aurélio ‐ CRHi (analuciaa@ssrh.sp.gov.br)
Ricardo Moreira Casetta – CRHi (Ricardo.casetta@ssrh.sp.gov.br)
Oswaldo F. Rossetto Jr. – CRHi (orossetto@ssrh.sp.gov.br)
Neusa Lucia Fornasier – CRHi (neusalf@ssrh.sp.gov.br)
Nilceia Franchi – CRHi (nilceia.franchi@ssrh.sp.gov.br)
Ricardo Luiz Mangabeira – CRHi (rmangabeira@ssrh.sp.gov.br)
Maria Lucia Grisi Grandini Magri – CRHi (mluciamagri.crhi@gmail.com)
Hiroaki Makibara – DAEE (hmakibara@sp.gov.br)
PAUTA:
1. Apreciação da ata da reunião de 25/11/2011;
2. Informes da Secretaria Executiva;
Deliberação CRH 137 – Renovação da Sociedade Civil
3. Informe DGRH: encaminhamentos sobre a revisão da Deliberação CRH nº 62 –
Elaboração do PBH e outros itens referentes ao Plano de Bacia;
4. Avaliação e conclusão sobre o CBH ALPA;
5. Informe DGRH: encaminhamentos sobre a definição do processo de
acompanhamento da implantação/execução do PERH 2012‐15
6. Exposição da SMA e SSRH sobre investimentos no PERH
7. Definição de distribuição dos recursos de investimento do FEHIDRO entre os CBHs
para 2012
8. Discussão quanto aos empreendimentos FEHIDRO a serem indicados pelo CORHI
para este ano à luz das demandas e compromissos assumidos no PERH 2012‐2015
9. Apreciação da pauta da reunião do CRH de 06/03/12;

10. Outros assuntos e encerramento.
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Às 09h40min do dia 16 de fevereiro de 2012, iniciou‐se a reunião do Comitê
Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos ‐ CORHI, sob o comando do Sr.
Walter Tesch, Coordenador do CORHI.
Item 01 ‐ Apreciação da ata da reunião de 25/11/2011: a ata foi aprovada sem
alterações.
Item 02 ‐ Informes da Secretaria Executiva:
‐ Deliberação CRH nº 80
Foi levantada a questão da Deliberação CRH nº 80 que aprova critérios de repartição
dos recursos financeiros do FEHIDRO entre as Unidades de Gerenciamento de
Recursos Hídricos a vigorarem a partir do exercício de 2009.
Foi informado ao Comitê que a CTPLAN – Câmara Técnica de Planejamento irá entrar
na discussão das alterações a serem feitas na Deliberação, e que o Grupo de Trabalho
do CORHI também está discutindo a situação.
‐ Deliberação CRH nº 137
Acerca da renovação da Sociedade Civil no CRH, foi informado que um Grupo de
Trabalho informal fará uma pré‐análise das documentações apresentadas pelos
candidatos. Esse mesmo Grupo de Trabalho está esclarecendo os questionamentos
que estão surgindo por parte dos interessados. Foi levantada a necessidade de
informar a sociedade sobre o processo e sobre o sistema
‐ Agentes Técnicos do CRH
Os membros do Comitê apontaram a necessidade de dar um suporte maior aos
Agentes Técnicos do CRH, pois estão sofrendo com casos de atrasos nas análises dos
projetos. Como exemplo, foi citado o IPT que possui grandes problemas e atrasos na
gestão dos seus projetos.
Durante a discussão, foi sugerido que a análise financeira/contábil dos projetos não
fosse de responsabilidade dos Agentes Técnicos, pois estes não são especialistas nessa
área.
Foi informado que está para ser publicada uma resolução conjunta entre as 4
secretarias envolvidas na questão criando um Grupo de Trabalho para discutir o papel
dos Agentes Técnicos, inclusive propondo as modificações que o sistema está exigindo.
Item 03 – Informe DGRH: encaminhamentos sobre a revisão da Deliberação CRH nº
62 – Elaboração do PBH e outros itens referentes ao Plano de Bacia:
A pedido do CORHI, foi apresentado um levantamento, feito pela CRHi em 2009, sobre
a elaboração e o financiamento dos Planos de Bacia (recursos FEHIDRO). Entre as
conclusões desse levantamento, verificou‐se que os Planos de Bacia revisados em 2009
tiveram uma melhor avaliação, porque agregaram sugestões e observações feitas pelo
CORHi, com base na aplicação da Deliberação 62. Porém, a mesma avaliação
demonstrou os limites dessa Deliberação, identificando‐se a necessidade de um
instrumento mais preciso, para nortear os Comitês nas suas escolhas e decisões.
A revisão da Deliberação 62 vem sendo discutida, desde então, pela equipe do DGRH e
uma proposta de encaminhamento do processo de revisão passará a ser discutida
pelos membros do CORHI, a partir do dia 02/03/12.

Para tanto, Ana Lucia solicitou que os membros das instituições que participam do
CORHI indicassem um técnico para compor o grupo de trabalho que será formado para
essa discussão.
A Deliberação será discutida:
‐ a partir de uma estratégia de trabalho
‐ será proposta uma agenda a ser cumprida até o mês de junho
O DGRH passará um e‐mail para os(as) integrantes do CORHI, composto do seguinte
material preliminar:
‐ minuta da deliberação
‐ diretrizes de revisão
Carneseca informou que a revisão da deliberação 62 começou a ser discutida também
na CTPlan e que seria conveniente que o DGRH apresentasse o encaminhamento feito
ao CORHI, na próxima reunião da CT, dia 01/03/12, para ciência e acompanhamento
do processo.
Item 04 – Avaliação e Conclusão sobre o PBH ALPA:
Foi encaminhado aos membros do CORHI o Plano de Bacia do CBH‐ALPA para ser
avaliado, sendo esta avaliação apresentada e discutida na reunião do CORHI, dia
18/01/12. O Plano apresentou várias falhas no texto, nos gráficos e foi considerado
pelos membros do CORHI inferior ao entregue anteriormente, cuja nota já validada, foi
mantida.
Sendo assim, o Plano não foi aceito e a sua avaliação será enviada ao Comitê, com o
intuito de informar aos seus técnicos quais as falhas do mesmo e o que precisa ser
feito para melhorar.
Item 05 ‐ Informe DGRH: encaminhamentos sobre a definição do processo de
acompanhamento da implantação/execução do PERH 2012‐15:
Foi informado que já existe uma proposta preliminar de trabalho, resultante da Oficina
de Pactuação, que precisa ser detalhada e negociada com as instituições
compromissadas com o PERH. A proposta do DGRH é que esse detalhamento seja
desenvolvido durante este 1º semestre. A Secretaria Executiva do CORHI sugeriu que
se faça uma 1ª exposição dos investimentos previstos pelas instituições integrantes do
CORHI no PERH para o CRH, para responder solicitação dos conselheiros. Maria Emília
sugeriu que essa exposição conste da pauta da reunião de junho. Perguntada sobre
quem conduzirá esse processo, Ana Lucia respondeu que será o CORHI pois, além de
ser sua atribuição legal, é uma demanda do SIGRH, resultado da Oficina de Pactuação.
Item 06 ‐ Exposição da SMA e SSRH sobre investimentos no PERH
O cálculo dos investimentos do PERH é estimado, pois não há projetos específicos, de
forma que apenas uma parcela do montante é direcionada aos Recursos Hídricos.
O objetivo da exposição é mostrar as ações e evidenciar as conexões intersecretariais
em torno dos Recursos Hídricos e do Plano Estadual. Também foi levantada a
necessidade de verificar os compromissos de outras Secretarias de Estado em relação
ao tema, mas já existe uma planilha com os compromissos de cada Secretaria com o
PERH.

Foi proposto que essa apresentação seja feita na reunião do CRH prevista para Junho
de 2012. Foi marcada uma reunião CORHI para o dia 17 de maio para o fechamento do
assunto, e pré apresentação dos investimentos.
Item 07 ‐ Definição de distribuição dos recursos de investimento do FEHIDRO entre
os CBHs para 2012
Foi apresentado um quadro com as porcentagens de repasse para cada Comitê, e a
Assessoria da Coordenadoria de Recursos Hídricos afirmou que os números quase não
sofreram alterações.
Os critérios permaneceram os mesmos, alguns dados foram atualizados, e uma prévia
da divisão já foi encaminhada aos Comitês. A CTPLAN também analisou a divisão e ela
foi aprovada. Será apresentada da próxima reunião do CRH.
Item 08 ‐ Discussão quanto aos empreendimentos FEHIDRO a serem indicados pelo
CORHI para este ano à luz das demandas e compromissos assumidos no PERH 2012‐
2015
Será feita uma avaliação de demandas e compromissos de cada instituição, de forma
que os projetos FEHIDRO sejam alinhados com as demandas do PERH 2012‐2015.
Item 09 – Apreciação da Pauta da Reunião do CRH de 06/03/12
Na pauta da Reunião do CRH do dia 06 de março de 2012, constará a (1) Abertura, a
ser realizada pelo Presidente do CRH e (2) Apreciação da Ata da reunião de
13/12/2011. Na sequência, (3) Informes da Secretaria Executiva, que tratará o estado
da arte do processo em relação ao Código Florestal, discutindo as emendas feitas,
principalmente sobre as APPs nas áreas urbanas. Além disso, será apresentada a
proposta da Semana da Água, com os eventos, ações e publicações que serão
realizados durante as comemorações. O objetivo da Semana da Água é que essa
prática seja uma tradição, e que seja uma oportunidade de discutir as questões da
água com toda a população. Será informado também sobre a apresentação SMA e
SSRH sobre os investimentos no PERH (Item 06), e que teve sua apresentação
transferida para a reunião seguinte.
Em seguida, será discutida a (5) Deliberação que dispõe sobre a repartição dos
recursos do FEHIDRO, referente ao ano de 2012 entre os CBHs.
Por fim, a pauta contemplará os (6) Assuntos Gerais, e o (7) Encerramento.
A pauta foi aprovada dessa maneira.
Não havendo mais nenhum ponto a ser discutido, Sr. Walter Tesch encerrou a reunião.
Ata aprovada na reunião do CORHI realizada no dia ___ de ____________ de 2012.

Walter Tesch
Coordenador

