COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
ATA DA REUNIÃO
DATA: 02 de março de 2012
LOCAL: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – Rua Bela Cintra, 847, 11º
andar, São Paulo
REPRESENTANTES:
Walter Tesch ‐ SSRH/CRHi (wtesch@sp.gov.br)
Sonia Vilar Campos – SSRH/CS (scampos@sp.gov.br)
Luiz Fernando Carneseca – DAEE (lcarneseca@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)
Richard Hiroshi Ouno – CETESB (richardo@cetesbnet.sp.gov.br)
DEMAIS PARTICIPANTES:
Maurício L. Brandão ‐ CRHi (mlbrandao@ssrh.sp.gov.br)
Blas Marçal Sanchez ‐ DAEE (blas.sanchez@daee.sp.gov.br)
Caio Prado Zaplana ‐ CRHi (caiopz@ssrh.sp.gov.br)
Vagnólia de Macedo ‐ CRHi (vagnolia@ssrh.sp.gov.br)
Laura Stela N. Perez ‐ SMA (laurap@cetesbnet.sp.gov.br)
Flávia B. Rodrigues ‐ CRHi (flaviabr@ssrh.sp.gov.br)
Ana Lucia Aurélio ‐ CRHi (analuciaa@ssrh.sp.gov.br)
Nilceia Franchi – CRHi (nilceia.franchi@ssrh.sp.gov.br)
Maria Lucia Grisi Grandini Magri – CRHi (mluciamagri.crhi@gmail.com)
Marco Antonio Gomes – SMA/CPLA (matgomes@ambiente.sp.gov.br)
PAUTA:
1. Apreciação da ata da reunião de 16/02/2012;
2. Informes da Secretaria Executiva;
3. Definição da agenda de trabalho para a revisão da Deliberação CRH nº 62 e
apreciação da Minuta encaminhada em 17/02;
4. Outros assuntos e encerramento.
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Às 08h40min do dia 02 de março 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 16/02/2012: a ata foi aprovada com as
seguintes observações: No Item 06 (seis) da ata, ficou a dúvida se o Plano em contexto
era o passado ou no novo. Será falando um pouco sobre os dois.
No Item 08, foi alertada a falta do Cronograma. Portanto, haverá uma reunião no dia
28 de março, onde serão apresentadas as fichas‐resumo dos projetos CORHI, e outra
reunião no dia 11 de abril.

No Item 09, foi pedido para que seja adicionada na Pauta da Reunião do CRH a
apresentação do estado da arte dos Projetos CORHI em andamento, sendo que cada
entidade apresentará dois de seus projetos na Reunião do CRH.
Item 02 ‐ Informes da Secretaria Executiva:
O primeiro informe foi sobre o Projeto Sinfehidro, onde o Coordenador Walter Tesch
afirmou que ele está sendo encaminhado para a Consultoria Jurídica da SSRH, onde
serão avaliadas as tecnologias viáveis para o andamento do projeto. O Termo de
Referência já foi entregue, e será enviado ao CORHI e à CTPLAN. Será feito um relato
da situação do projeto na Reunião do CRH marcada para Junho.
A CTPLAN deve dar um retorno até o dia 15 de maio. Todas as dúvidas sobre o
processo serão encaminhadas para Ana Motta, da CRHi que é a responsável pelo
projeto.
Os membros do CORHI levarão a ficha resumo dos projetos na próxima reunião do dia
28/03 e fundamentarão a estratégia de cada um deles definindo qual é a prioridade,
para que os representantes do CORHI possam indicar os projetos na reunião do dia
11/04 de acordo com o valor que será disponibilizado para o CORHI na reunião
FEHIDRO do dia 03/04.
Ficou acordado que o Walter irá fazer um informe no CRH do dia 19.06 de como está o
andamento e a situação dos projetos e se compromete a dar um informe a cada 6
(seis) meses.
Item 03 ‐ Outros Assuntos:
Informes ao CRH do dia 06.03:
Haverá apresentação dos principais projetos, cada entidade irá escolher 2 (dois)
projetos para expor no próximo CRH, tendo que enviar para o Walter um resumo até o
dia 05/03 – segunda‐feira a tarde.
Item 04 – Informes DGRH: encaminhamentos sobre a revisão da Deliberação 62
No início da apresentação sobre a revisão da Deliberação 62, o DGRH da
Coordenadoria de Recursos Hídricos apresentou alguns pontos base para a discussão
da revisão. A nova deliberação deverá servir de orientação para o Plano de Bacia, de
modo a tornar os Comitês de Bacia Hidrográfica responsáveis pelo Plano, por mais que
contratem terceiros para desenvolvê‐lo. O DGRH citou que é importante reformular
muito mais o processo do que o conteúdo.
Por solicitação do DGRH, foi instituído um GT, no âmbito do CORHI, responsável por
desenvolver as diretrizes e a metodologia para revisão da Deliberação 62. Por
orientação do CORHI, estabeleceu‐se que, num primeiro momento, a CRHi deverá
promover a discussão do conteúdo da nova Deliberação junto aos Comitês e CTs do
CRH. Num segundo momento, o CORHI apreciará as contribuições que, após
consolidação, serão encaminhadas à CTAJI e CTPLAN para avaliação final. O prazo para
finalizar o processo é a Reunião do CRH, prevista para Setembro.
O DGRH soltará um informe aos Comitês, convidando‐os para a discussão e divulgando
a agenda de trabalho.
Por fim, a pauta contemplará os (4) Assuntos Gerais, e o (5) 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 16 de fevereiro de 2012.
Walter Tesch
Coordenador

