COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
ATA DA REUNIÃO
DATA: 28 de março de 2012
LOCAL: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – Rua Bela Cintra, 847, 14º
andar, São Paulo
REPRESENTANTES:
Walter Tesch - SSRH/CRHi (wtesch@sp.gov.br)
Rui Brasil – SSRH/CS (ruibrasil@sp.gov.br)
Luiz Fernando Carneseca – DAEE (lcarneseca@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:
Francis Marrey – GSA (fmpsouza@sp.gov.br)
Rogério Menezes - GSA (rogeriomenezes@sp.gov.br)
Mª Lúcia Grisi Grandini Magri - CRHi (mluciamagri.crhi@gmail.com)
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)
Ricardo Casetta – CRHi (ricardo.casetta@ssrh.sp.gov.br)
PAUTA:
1. Apreciação da ata da reunião de 02/03/2012;
2. Informes da Secretaria Executiva;
3. Projetos CORHI 2012 - Ajuste de Procedimentos e Definição de Prioridades
4. Outros assuntos e encerramento.
ASSUNTOS DISCUTIDOS:
Às 09h15min do dia 28 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 02/03/2012: a ata foi aprovada sem
alterações e/ou considerações.
Item 02 - Informes da Secretaria Executiva:
O primeiro informe foi sobre o Evento “Fundo Estadual de Recursos Hídricos –
Preservando as Águas de São Paulo” – Atuação/Investimentos/Beneficiados, ocorrido
em 20/03/2012, quando se deu o Lançamento do Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos no Estado de São Paulo e do Guia do Sistema Paulista de Recursos Hídricos.
Na sequência, o coordenador Walter Tesch falou sobre a abertura do SINFEHIDRO para
acesso ao cidadão. Disse que o Sistema colabora para disseminação de informações,

consultas e agilização dos processos e que a decisão de estender o acesso ao público é
extremamente positiva para transparência dos trabalhos. A decisão foi inclusive
elogiada pela representante da Secretaria do Meio Ambiente Neusa Marcondes. Na
sequência, o coordenador falou sobre as apresentações feitas na Reunião do CRH de
06.03.2012, pelas entidades básicas do CORHI e colocou que a disponibilização de
informações aos conselheiros e demais presentes teve impacto positivo. A
representante da SMA, Nerea Massini, sugeriu que quando de novas apresentações
haja uma padronização e que todos os projetos, não somente os de sucesso sejam
apresentados nas próximas ocasiões. Ao final foi informada a data da próxima reunião
do COFEHIDRO (03/04).
Item 03 – Projetos CORHI 2012 - Ajuste de Procedimentos e Definição de Prioridades
Após explanação breve sobre o significado dos Projetos CORHI no contexto do PERH2012/15 e da Política Estadual de Recursos Hídricos, foi apresentado pela equipe do
DGRH/CRHi um quadro resumo com compromissos assumidos pelas entidades básicas
integrantes do CORHI no Plano Estadual de Recursos Hídricos, informando que as
propostas de projetos deveriam estar embasadas nessas prioridades para que parte da
demanda pudesse ser atendida. Chegou-se a conclusão de que o material apresentado
necessita de complementação e mostra a necessidade de nova reflexão sobre a
articulação Plano-Projetos CORHI.
Na sequência, os membros do CORHI entregaram as fichas resumo com propostas de
projetos de suas respectivas entidades, fazendo uma apresentação breve sobre cada
um, conforme tabela abaixo:
TOMADOR

CETESB

CETESB

SMA/IG

SMA/AA

DAEE

PROJETO

Elaboração de bases
técnicas para o
licenciamento e gestão de
recursos hídricos
Rastreamento de
contaminação fecal
humana e animal em
amostras ambientais
empregando métodos
fenotípícos
Delimitação de perímetros
de alerta dos poços em
100 municípios com até
20 mil habitantes que
utilizam o sistema aquífero
Bauru
Desenvolvimento de
ações sobre medidas
adaptativas para
prevenção dos efeitos da
mudança climática sobre
água
Implementação da lei de
segurança de barragens
no Estado de São Paulo

VALOR FEHIDRO

RESUMO

R$ 1.630.000,00 Realização de levantamento de
cargas poluidores por meio de
medições de vazão, coleta de
amostras e análise laboratorial
R$ 322.000,00 Realização de levantamento de
cargas poluidores por meio de
medições de vazão, coleta de
amostras e análise laboratorial

R$ 650.000,00 Efetuar diagnóstico preciso das
condições de extração de poços
e prosseguir com a efetiva
implantação do perímetro de
alerta
R$ 828.337,04 A mudança climática provoca
diversos impactos relacionados
à água, portanto o projeto visa
minimizar os danos tais como:
enchentes, secas, tempestades,
variações do nível do mar, etc...
R$ 1.500.000,00 O projeto definirá a arquitetura
das bases de dados do sistema
de informação de segurança e
os mecanismos para troca de

informações com o sistema
nacional

DAEE

Atualização das
funcionalidades e
desempenho do sistema
integrado de bacia
hidrográfica - SIBH

R$ 400.000,00 O SIBH constitui uma ferramenta
adequada de representação
espacial de dados, vital para
análise, acompanhamento e
gestão dos recursos hídricos

Ao final das apresentações foi levantada a somatória dos valores pleiteados e
constatou-se que ainda há recurso disponível para investimento. O secretário
adjunto/SSRH, Rogério Menezes, defendeu que o CORHI deveria trabalhar para a
formulação de uma política estratégica para o Estado, sabendo-se que as entidades
passam por dificuldade de pessoal para acompanhar suas propostas, propôs que o
CORHi formulasse um projeto de contratação de uma consultoria que pudesse dar
suporte técnico na geração de uma carteira de projetos 2012/15. A SSRH consultou a
possibilidade de dois projetos: um que inventarie todo o quadro de demandas de
recomposição de matas ciliares, projeto que complementaria um já concluído para
algumas UGRHI e outro sobre um portal de integração de informações. Sobre este
último foi mencionado a necessidade de articular com e projetos similares já em
andamento para evitar superposições. Coube aos representantes do CORHI buscar,
junto às suas instituições, propostas de projetos que se encaixem preferencialmente
nos compromissos assumidos no PERH (ver quadro anexo) ou na complementaridade
dos existentes. O retorno será dado na próxima reunião, dia 11.04.2012.
Item 04 – Outros assuntos
Como encaminhamento, ficou estabelecida a seguinte agenda:
Data
11/04/2012

27/04/2012
03/05/2012
17/05/2012
18/05/2012
19/06/2012

Reunião CORHI – Projetos
FEHIDRO + Sociedade Civil
CRH
Ficha Resumo e TRs para
CRHi
Reunião
CTPLAN
–
apresentação dos projetos

Reunião CTPLAN – análise
dos projetos CORHI
Reunião
CORHI
para
análise da pauta do CRH
Reunião CRH

Não havendo mais nenhum ponto a ser discutido, Sr. Walter Tesch encerrou a reunião.
Ata aprovada na reunião do CORHI realizada no dia, 11 de abril de 2012.

Walter Tesch
Secretario Executivo do CORHI

Coordenador de Recursos Hídricos

ANEXOS A ATA
Quadro que resume a sistematização dos compromissos assumidos pelas entidades da
base do CORHI durante a construção do PERH 2012-2015. Com a premissa de que
fossem: 1) Abrangência Estadual; 2) Sendo executor órgão ou entidades do CORHI; 3)
Considerando o FEHIDRO ou outras fontes financeiras.
A estimativa de recursos disponíveis durante o período de vigência do Plano é de mais
de 26 milhões.
(SEGUE O QUADRO)

