GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - CORHI

REUNIÃO CORHI
DATA: 29/07/16
LOCAL/HORÁRIO: Rua Bela Cintra, 847, 14º andar – das 9 às 14 horas
Presenças:
 SSRH: Rui Brasil Assis, Nilceia Franchi;
 CPLA: Laura Stela N. Perez;
 CETESB: Richard H. Ouno;
 DAEE: Alexandre Liazi; e
Convidados:
 Ana Maria Gennari – DAEE
 Bruno Franco de Souza, Ricardo Mangabeira e Maria Lucia G. Grandini Magri - SSRH
Pauta, Discussões e Encaminhamentos:
1 - Abertura: O Coordenador do CORHI, Rui Brasil Assis, deu início à reunião cumprimentando
a todos.
2 - Apreciação das Atas das Reuniões de 21/03, 12/04 e 22/07: Minutas de 21/03 e
12/04 foram aprovadas sem alterações. A minuta da reunião de 22/07 foi aprovada mediante
compromisso do coordenador de fazer correções de forma para melhoria do texto.
3 - Informes da Coordenação do CORHI: O coordenador informou que conforme discutido
em reunião anterior, o CORHI tem, até a presente data, quatro empreendimentos aprovados
com recursos do FEHIDRO e com pendências: dois da Secretaria/CRHi e dois do DAEE. A
Deliberação COFEHIDRO 168, em seu Artigo 4º, estabelece prazo para que todos os
Colegiados, até 29/07, regularizem seus projetos, sendo que: os que constam no Anexo 01 e
não pedirem o cancelamento, tem que liberar a primeira parcela até 29/12/2016; os que
constam no Anexo 02 devem ser contratados 29/12/2016. Os quatro projetos CORHI constam
do ANEXO 01. Entre eles estão: (i) Plano Diretor de Sistemas de Informação para
Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento (SSRH/CRHi – Contrato 312/2015): Rui
Brasil informou que, de acordo com o Decreto nº 61.785/2016, todas as contratações de
consultoria devem passar pelo Comitê Gestor, no entanto este projeto se encaixou no conceito
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de Projeto Básico, o que libera da análise pelo referido Comitê. Desta forma, o projeto foi
analisado e liberado pela Consultoria Jurídica em maio, mas o prazo de 02 meses, até
01/07/2016, não seria suficiente para realizar a licitação e liberar a primeira parcela até o final
de julho, prazo máximo estipulado na ocasião. Desta forma, frente ao curto prazo, considerouse que o projeto seria cancelado. Entretanto, dada a recente prorrogação, o Edital de Tomada
de Preços deverá ser publicado em breve. Espera-se que este Empreendimento seja finalizado
no primeiro semestre de 2017. (ii) Prognóstico da Situação dos Recursos Hídricos no
Estado de SP 2016/2017 (SSRH/CRHi – Contrato 006/2015): O coordenador informou
que, de acordo com as avalições e discussões, conclui-se pela necessidade de alteração do
escopo. O projeto é CORHI 2014, quando não havia o PL 192, e visava o Plano Estadual de
Recursos Hídricos 2016/2019, o que hoje se mostra inviável. Desta forma, se propõe investir
em fazer o prognóstico com calma/conteúdo para constituir subsídio para o próximo PPA e para
o próximo PERH. Sendo assim, a proposta é mudar o escopo para “Subsídios ao PERH 20202023”, pensando que o prognóstico traga elementos para elaboração de um Plano com visão
estratégica, estabelecendo visões de curto, médio e longo prazo. O coordenador colocou que
esta é apenas uma primeira ideia e que o assunto voltará a ser discutido no CORHI e na
CTPLAN. Isto posto, informou que a proposta é cancelar este contrato para que o mesmo seja
reindicado com recursos de 2017. Acrescentou que para que o valor de R$ 1.595.587,36 não
fique ocioso, CETESB, DAEE e CPLA, com base em suas carteiras de projetos, podem indicar
novos projetos de imediato, visto que a Secretaria não se candidata a um novo
empreendimento. O representante da CETESB, Richard Hiroshi, apresentou como proposta o
empreendimento “Avaliação da presença dos poluentes fenóis, cianeto, surfactantes, óleos e
graxas nos recursos hídricos subterrâneos nas UGRHI 4, 8, 9, 12, 13, 15, 16 e 18”, no valor de
R$ 978.280,33. Na sequência, o representante do DAEE, Alexandre Liazi, propôs ampliar o
projeto “Determinação do índice de regularização hídrica em função dos espelhos d’água do
Estado de São Paulo”, somando o valor de R$ 617.307,03. Ao final das exposições, os
representantes do CORHI decidiram pelo cancelamento do Contrato 006/2015 e indicação dos
empreendimentos apresentados pelo DAEE e CETESB, sendo que o projeto do DAEE, após
retificação, deverá ser cancelado e reapresentado. As entidades encaminharão toda a
documentação necessária à SECOFEHIDRO, pois os projetos já foram submetidos à CTPLAN. Na
sequência,

deverá

ser

publicada

uma

Deliberação

CRH

Ad

Referendum.

Os

dois

empreendimentos do DAEE (Contratos 087/2015 – Capacitação de Técnicos do DAEE e CETESB
envolvidos nos procedimentos da Lei Federal 12334/2010 da Segurança de Barragens - 2014; e
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Contrato 103/2015 – Ampliação e modernização da rede hidrológica básica integrada do Estado
de São Paulo – 3ª fase) deverão ter prosseguimento e observar o prazo de 29/12/2016 para
liberação da 1ª parcela.
4 - Planos de Bacias Hidrográficas - PBH: A representante da SSRH, Nilceia Franchi,
apresentou algumas providências que devem ser tomadas pelo CORHI; (i) Avaliação de dois
Planos de Bacia (SJD e TB), com cronograma, por conta do rateio FEHIDRO 2017; Segundo
Nilceia, é preciso definir a metodologia de como o CORHI vai analisar e emitir nota até o dia 02
de setembro. Foi proposto que os planos deverão ser analisados pelo DAEE, CETESB e CPLA e
as respostas (formulários) encaminhadas para o DGRH até 25/08/2016. O Departamento vai
consolidar os dados até 29/08 e em 05/09 o CORHI se reúne para fechar as notas. (ii) Sobre
os compromissos que fazem parte do PERH 2012/2015, que não foram finalizados e que são
restritos às UGRHIs, Nilceia colocou que a proposta é retornar o banco de compromissos para
que os Comitês discutam e decidam se os compromissos devem ser mantidos para o próximo
PERH, já que muitos não foram finalizados; (iii) Discutida a minuta de Deliberação que
estabelece o formato e o cronograma de entrega dos Planos de Bacias Hidrográficas – PBH,
elaborada a partir dos encaminhamentos das Oficinas e discussões realizadas com os CBHs e
CTPLAN, havendo consenso sobre a imediata publicação da mesma para formalização dos
procedimentos e cronograma.
5 - PERH 2016 – 2019: A representante da SSRH, Nilceia Franchi, apresentou as alterações
sugeridas pela CTPLAN referentes ao documento “proposta de conteúdo”. Após avaliação das
sugestões, o texto foi adequado. O cronograma inicialmente proposto também passou por
revisão. Na sequência, Nilceia explicou ser importante que o CORHI se reúna, até o final de
setembro, com os quatro grupos de executores para explicar o que vai ser o PERH 2016. Será
enviado ofício até 02/08 pedindo que as instituições encaminhem seus representantes.
Posteriormente os indicados serão convidados para reuniões com o CORHI, que devem
acontecer entre os dias 22/08 a 30 de setembro. O prazo para os executores detalharem as
ações via formulário eletrônico vai até 31/10. Os representantes do CORHI ainda revisaram um
cronograma de atividades proposto. O cronograma completo das atividades CRHI/CORHI
relacionadas ao PERH, Planos de Bacias etc, será encaminhado por e-mail. Todo o material
também deverá ser disponibilizado no SIGRH.
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6 - Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo – 2016: O
representante do DGRH/CRHI, Bruno Franco, apresentou o estágio de elaboração e questões
relativas à obtenção de dados com os colaboradores institucionais. Colocou que o PL 192 está
tramitando na Assembleia, mas se aprovado, vai alterar a data de aprovação e deliberação dos
Relatórios de Situação das Bacias para até 30 de junho de cada ano. Isso envolve também
todas as entidades que fornecem dados (DAEE, ANA, SNIS, CETESB etc.), para a CRHi
consolidar e sistematizar para os colegiados, ou seja, período em que a CRHI trabalha no
sentido de uniformizar os dados, confecção de gráficos, etc. Desde 2008, por conveniência dos
próprios CBHs, para coincidir com o rateio FEHIDRO, o Relatório de Situação das Bacias deve
ser aprovado em plenário até 31/12. Assim, caso a emenda do PL 192 seja aprovada e altere as
datas de entrega dos Relatórios, deverá haver acordos institucionais para que estes prazos
sejam cumpridos. Será necessário que os dados sejam disponibilizados até 10 de março, para
que os mesmos sejam consolidados até 10 de abril (DGRH), para encaminhar aos Comitês e
que estes tenham tempo hábil para elaborar o relatório e aprovar em plenária até o prazo
previsto na emenda do P.L. Desta forma, se aprovado o PL, a CRHi ficou responsável por
articular-se com as instituições fornecedoras dos dados para definir novo cronograma,
e consolidar junto aos CBHs estes novos prazos. Na sequência, foi passado o cronograma de
elaboração previsto para o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo
– 2016 , tal qual segue:

Data

Evento

30/set.

Elaboração da 1º Minuta

07/Out.

Apresentação da minuta na CTPLAN e CORHI

14/Nov.

Incorporação das sugestões e apresentação da 2ª Minuta

11/Nov.

Apreciação da minuta de Deliberação CRH – CTAJI

14 /Dez.

Aprovação CRH

7 - Outros Assuntos: Não houve inscrições. Tendo sido cumprida a pauta, o Coordenador
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião.

4

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO- SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS
COMITE COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HiDRICOS- CORHI

Rua Bela Cintra, 847 14° andar- Sao Paulo- SP
29 de julho de 2016- 9:00 hr

REUNIAO CORHI

LISTA DE PRESENCA ~ CORHI

E-MAIL
RUI BRASIL ASSIS (T)

SSRH /CRHi

CLAUDIA MISTRORIGO de FREITAS (T)

SSRH/DGRH
_; '-1.$

NILCEIA FRANCHI (S)

~~-

SSRH/DGRH

;""'··

DAEE

LEILA DE CARVALHO GOMES (T)

/

ALEXANDRE LIAZI (S)

DAEE

EDUARDO TRANI (T)

SMA I CPLA

LAURA STELA N. PEREZ (S)

SMA/ CPLA

MARIA EMILIA BOTELHO (T)

CETESB

L

-}

I

CETESB

-

if
M

:"\..

ruibrasil@sp.gov. br

11 3218 5316

cfreitas@ssrh.so.oov .br

11 3218 5617

nilceia .franchi@ssrh.sp.gov.br

11 3293 8556

lgomes@sp.gov.br

I

-~/I~
)
.

(/

RICHARD HIROSHI OUNO (S)

Tl ~IUf

11 3218 5979

I

1132933127

I

aliazi@sp.gov.br

11 3133 3636

etrani@sp.gov.br

11 3133 4091

lperez@sp .gov.br

11 3133 3972
13 99601 5255

mbotelho@sp.gov.br
mebotelho50@gmail .com

11 3133 3962

rou no@sp.gov.br

•
GOVERNO DO ESTADO DE

PAULO- SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS

COMITE COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HlDRICOS- CORHI
Rua Bela Cintra, 847 14° andar- Sao Paulo- SP
29 de julho de 2016 - 9:00 hr

REUNIAO CORHI

LISTA DE PRESENCA- CORHI

FONE

3C9ff

s

:3z. t£

~3/G I {<.;~s~~~.e SSP-ln. sp ·

3213 -])

lM 4 ~~Mk

