GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - CORHI
REUNIÃO CONJUNTA CORHI, CTPLAN, CTAJI
DATA: 12/04/16
LOCAL/HORÁRIO: Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 – Auditório CTH/USP – 09h30
às 14 horas
Presenças:
Registro de presença conforme listas anexas.
Pauta, Discussões e Encaminhamentos:
1 – Abertura: O Coordenador do CORHI, Rui Brasil Assis, deu início à reunião
cumprimentando a todos. Esclareceu que a reunião era um esforço de trabalho conjunto visto
que os prazos para “tramitação” das matérias a serem submetidas ao Conselho Estadual
acabavam sempre sendo escassos. Acrescentou que o trabalho que demandaria mais atenção
seria a avaliação do anexo da minuta de deliberação que aprova a revisão dos PDCs. Informou
que o assunto já havia sido avaliado pela CTPLAN e que na ocasião seriam analisadas as
contribuições recebidas dos Comitês de Bacias. Por fim, explicou que a referida deliberação
ainda não poderia ser aprovada pelo CRH já que o Conselho terá competência estabelecida
para tal apenas após aprovação do PL nº 192 de 2016 relativo ao PERH. Desta forma, a ideia a
ser proposta ao Conselho é de que o mesmo faça uma discussão sobre o assunto, deixando
acordado e registrado em ata que a deliberação será assinada “ad referendum” assim que o
Projeto de Lei for aprovado.
2 - Informes da Coordenação do CORHI: (i) O coordenador do CORHi explicou que a
representação da CTPLAN não estava completa visto que não havia nenhum representante do
segmento dos Municípios. Propôs que a discussão não fosse prejudicada apenas para que se
cumprisse uma formalidade. (ii) Na sequência, Rui Brasil esclareceu que a representação da
CTAJI estava de acordo com o quórum previsto e sugeriu que ao final das discussões a Câmara
fizesse uma reunião específica para análise das matérias. Todos os presentes concordaram com
as colocações do coordenador. Na sequência da reunião foi registrada a presença de
representante do segmento Municípios na CTPLAN.
3 – Apreciação da Minuta de Deliberação CRH que aprova o Relatório sobre a
Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo – ano base 2013 e 2014: Foi
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avaliada e recomendada submissão ao CRH, sem alterações, a minuta de deliberação que
aprova o Relatório sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo – ano base
2013 e 2014, sendo enfatizado que a íntegra do documento está acessível pela página do
SIGRH na internet (Instrumentos de Gestão/Relatórios de Situação).
4 – Apreciação da Minuta de Deliberação CRH que aprova indicação ao FEHIDRO dos
empreendimentos de abrangência estadual para o exercício de 2016: O coordenador
do CORHi informou que, de forma positiva, se observa no âmbito do SIGRH, que
progressivamente os

os investimentos estão sendo direcionados às maiores prioridades.

Acrescentou que o valor disponível para os projetos CORHI é de cerca de R$ 3.600.000,00. O
representante

do

DAEE,

Alexandre

Liazi,

apresentou

as

propostas

do

DAEE:

(i)

Desenvolvimento de módulo de suporte à decisão para águas subterrâneas no Sistema de
Outorga Eletrônica do DAEE - Fase I, com recursos do FEHIDRO de R$ 700.000,00 (ii)
Determinação do índice de regularização hídrica em função dos espelhos d’água do Estado de
São Paulo – Fase 1 (UGRHI 12 a 22), com recursos do FEHIDRO de R$ 1.127.411,88. Na
sequência, Lilian Barrella, representando a CETESB, apresentou outras duas propostas: (i)
Avaliação da presença dos poluentes fenóis, cianeto, surfactantes, óleos e graxas nos recursos
hídricos subterrâneos nas UGRHIs 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16 e 18, com aplicação de R$ 978.280,33
do FEHIDRO e R$ 163.110,08 de contrapartida; e (ii) Implementação do monitoramento
integrado de qualidade e quantidade das águas superficiais – Fase I, prevendo R$ 849.000,00
do FEHIDRO e R$ 160.000,00 de contrapartida. Sobre este último empreendimento, a
representante da CETESB informou que foi acordado com o DAEE, por se tratar de um
empreendimento integrado, que o tomador seria o DAEE. Esclarecidos os questionamentos, foi
recomendada submissão ao CRH, com ajustes em seu anexo, da minuta de deliberação que
aprova indicação ao FEHIDRO dos empreendimentos de abrangência estadual para o exercício
de 2016.
5 – Apresentação da Minuta de Deliberação CRH que aprova a revisão dos
programas de Duração Continuada – PDC para fins dos instrumentos de gestão
previstos na política de recursos hídricos: Rui Brasil fez uma breve síntese do processo,
que consistiu na realização de três reuniões do CORHI, uma reunião da CTPLAN e consulta às
Câmaras Técnicas de Planejamento dos CBHs, com prazo de cerca de 3 semanas para
manifestação. Lembrou que a referida minuta não será encaminhada para aprovação do CRH,
mas sim apresentada como uma proposta de futura “ad referendum”, em razão de que ainda se
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depende da aprovação do PL nº 192 de 2016, e que logo após essa aprovação deverá ser
iniciado o processo de elaboração do PERH em prazo máximo de 180 dias, período no qual, em
razão de ser ano eleitoral, não está programada nova reunião do CRH. Na sequência, foi feita a
leitura e discussão ponto a ponto das contribuições recebidas dos Comitês. Após avaliação
dessas contribuições, foi recomendada apresentação ao CRH, com ajustes em seu anexo, da
minuta de deliberação que aprova a revisão dos programas de Duração Continuada – PDC a
serem considerados no Plano Estadual e nos Planos de Bacias Hidrográficas previstos na política
de recursos hídricos.
6 – Outros Assuntos: Não houve inscrições para os Assuntos Gerais. Tendo sido cumprida a
pauta, o Coordenador agradeceu as presenças e deu por encerrada a reunião.
*** Após a finalização das discussões e do exame das matérias pelo CORHI e pela CTPLAN,
teve início a reunião da CTAJI. Ressalta-se que os membros da CTAJI assistiram as
apresentações e discussões do CORHI e da CTPLAN, todavia, a análise dos termos das
deliberações no âmbito da CTAJI foi feita em reunião específica. Os ajustes recomendados pela
Câmara foram contemplados nas versões finais do material, para encaminhamento aos
conselheiros do CRH.

