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

REUNIÃO CONJUNTA CORHI E CTPLAN
DATA: 20/10/16
LOCAL/HORÁRIO: Avenida Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 – Auditório CTH/USP – 9 horas
Presenças:
Presenças registradas 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 na tentativa de reduzir
um pouco o número de reuniões, ressaltando que o uso deste “expediente” tem sido bastante
produtivo.
2 - Informes da Coordenação do CORHI: (i) O Coordenador falou sobre a maratona de
reuniões que o CORHI promoveu acerca do plano de trabalho do Plano Estadual de Recursos
Hídricos, enfatizando que os executores de ações têm até final de outubro para encaminharem
suas propostas. (ii) Na sequência, compartilhou a turbulência que o Sistema passou por conta
da proposta orçamentária para 2017. Explicou a aprovação da emenda constitucional que trata
da desvinculação de receitas da União, dos Estados e dos Municípios que diz que, até 2023,
30% das receitas vinculadas podem ser distribuídas para outras finalidades que não àquelas
estabelecidas.

Explicou que

a

compensação

financeira

e

a

cobrança

se

encaixam

conceitualmente no critério de receitas correntes, sendo assim alcançadas por esta emenda.
Desta forma, a estimativa mostra que cerca de 55 milhões serão destinados para a manutenção
de piscinões. Concluiu dizendo que há tratativas no sentido de tentar mitigar este problema,
preservando no mínimo a questão da cobrança.
3 – Relatório de Situação Estadual: As representantes da SSRH, Cláudia Freitas, Cláudia
Bittencourt e Nilceia Franchi, apresentaram os objetivos, a estrutura e as fontes de informações
que constam na minuta do Relatório de Situação Estadual 2016 – Ano Base 2015. Sobre a
estrutura, explicaram de forma mais detalhada o que se pretende conforme resumo abaixo:
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Parte A – Situação dos Recursos Hídricos (1 capítulo por Região Hidrográfica)
a) Caracterização Geral e Perfil Socioeconômico
b) Demanda e Disponibilidade dos Recursos Hídricos
c) Saneamento
c.1) Abastecimento e Perdas de água
c.2) Esgotamento Sanitário
c.3) Resíduos Sólidos
c.4) Perigo à inundação (em elaboração)
d) Qualidade das Águas Superficiais e Subterrâneas
Parte B – Acompanhamento da Execução do PERH 2012-2015 – base 2015
B.1) Descrição do Processo de Acompanhamento do PERH 2012-2015
B.2) Resultados da Implementação do PERH
B.3) Avaliação da Implementação do PERH
Parte C – Política Estadual de Recursos Hídricos
C.1) SIGRH e participação nas suas instâncias
C.2) Instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos
a) Planos de Recursos Hídricos
b) Outorga de direito de uso
c) Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos
d) Sistema de Informações
e) Enquadramento
C.3) PROGESTÃO

O assessor técnico do Gabinete da SSRH, Hiroaki Makibara, citou o trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo DAEE, em parceria com o LabSid – Laboratório de Sistemas de Suporte a
Decisões em Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos, da Escola Politécnica da USP,
ressaltando a importância de se verificar alguns dados já trabalhados por eles, especialmente
no que se trata das Ottobacias. Sugeriu ainda que algumas informações apresentadas como
texto ficariam mais “impactantes” se colocadas na forma de gráficos.
O representante da FAESP, Gilmar Ogawa, sugeriu que fossem destacadas as novas inserções e
melhorias que o atual relatório apresenta. O coordenador do CORHI colocou que a demanda
será atendida na Introdução/Apresentação do documento.
Marcelo Bandeira, representante da Secretaria de Logística e Transportes, citou a necessidade
de haver, na questão das hidrovias, uma menção sobre a situação de crise. Rui Brasil julgou a
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colocação pertinente e pediu que Marcelo encaminhasse uma imagem e um texto falando sobre
o assunto.
Na sequência, Cláudia Freitas informou que a minuta do relatório estaria disponível para acesso
via Google Drive a partir do dia 24/10 e apontou o cronograma de trabalho, a saber:

Atividades

Responsável

Data

Reunião CORHI/CTPLAN:
• Apresentação da 1ª Minuta do RSE
• Apreciação da Minuta de Deliberação CRH que aprova o RSE

CORHI
CTPLAN

20-out-16

Prazo para CORHI e CTPLAN encaminharem contribuições à 1ª
Minuta

CORHI
CTPLAN

8-nov-16

DGRH

até 16-nov

Reunião CORHI/CTPLAN:
Apresentação da 2ª Minuta: versão para encaminhar ao CRH

CORHI
CTPLAN

17-nov-16

Apreciação da Minuta de Deliberação CRH que aprova o RSE

CTAJI

18-nov-16

Apreciação do RSE do CRH

CRH

14-dez-16

Incorporação das sugestões e 2ª Minuta

Também foi apresentada e aprovada sem sugestões à minuta da deliberação que “Aprova o
relatório sobre a Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo – ano base 2015”.
Encerrada a reunião conjunta com a CTPLAN, teve início a reunião do CORHI, de acordo com a
seguinte pauta:
1 – Apreciação das atas das reuniões de 29/07, 26/08, 31/08, 06/09, 16/09, 22/09
e 23/09: Aprovadas como apresentadas.
2 – Rateio FEHIDRO 2017: O representante da SSRH, Ricardo Mangabeira, apresentou os
procedimentos adotados para apuração dos percentuais para distribuição dos recursos do
FEHIDRO para 2017, baseados na aplicação dos critérios estabelecidos pela Deliberação CRH nº
147/2012. Na sequência, colocou um breve histórico dos percentuais e um resumo dos recursos
interpostos pelos CBHs, bem como o cronograma com as próximas atividades relacionadas ao
Rateio 2017, tal como segue:

3

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

Data limite

Órgão responsável

Atividades

20/out/16

DGRH

 1ª. Minuta da planilha do
Rateio e encaminhamentos
 Deliberação com percentuais
para CORHI (a confirmar os %)

21/out/16

DGRH



26/out/16

DGRH

 Enviar email para CBH com a
planilha Final para ciência, com
retorno do CORHI sobre os
questionamentos

10/nov/16

DGRH

 Enviar para CORHI, CTAJI e
CTPLAN a Minuta de Deliberação
CRH – Rateio FEHIDRO 2017

CORHI
17/nov/16



Gerar a planilha Final

Reunião Pauta CRH

CTPLAN
CORHI
14/dez/16
CRHi

15/jan/17

DGRH

 Reunião do CRH: aprovação
da Minuta de Deliberação CRH –
Rateio FEHIDRO 2017
 Encaminhar para DOF
Deliberação CRH do FEHIDRO
2017 aprovada
+ Planilha com indicação das
eventuais reduções de % da cota
FEHIDRO

O representante do DAEE, Alexandre Liazi, enfatizou que os questionamentos sempre vão
surgir, sendo importante destacar que os resultados são baseados exclusivamente na aplicação
dos critérios estabelecidos.
Também foi apresentada e aprovada sem ressalvas a minuta da deliberação que “Dispõe sobre
a aplicação dos recursos financeiros do FEHIDRO referentes ao ano 2017, e os percentuais para
distribuição entre os colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos”,
com destaque para o aumento de 1% no valor de custeio para o CORHI.
3 – Apontamentos preliminares ao TR “Subsídios ao PERH 2020-2023, com
horizonte 2050”: O assessor técnico do Gabinete da SSRH, Hiroaki Makibara, apresentou a
minuta de Termo de Referência para Contratação de Serviços Técnicos de Elaboração do
“Prognóstico de Situação dos Recursos Hídricos”, explicando tratar-se de um TR mais enxuto
por conta do curto espaço de tempo disponível para preparação. O documento foi avaliado
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pelos presentes, que deram suas contribuições. Hiroaki disse ter encaminhado o material por email para Rui Brasil e Márcio Queroz (do DGRH/CRHI) que ficaram de avaliar seu conteúdo.
4 – Rediscussão da obrigatoriedade de indicação ao FEHIDRO pelos colegiados, de
empreendimentos com utilização de no mínimo 70% das verbas em 3 Sub PDCs: O
coordenador do CORHI colocou que o questionamento foi fruto das discussões realizadas com
as vertentes, em especial a do Tietê. Explicou que após análise, constatou-se que 3 sub PDCs
ficariam realmente muito restritivos e que, desta forma, o Artigo 2º da Deliberação 185 passaria
a ter a seguinte redação:
“Artigo 2º - O “Plano de Ação para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI” e o respectivo
“Programa de Investimentos”, para execução a partir de 2017, deverão estar estruturados
conforme os Programas de Duração Continuada – PDC e deverão especificar as prioridades para
investimento de porcentagens da estimativa de recursos financeiros do Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FEHIDRO referente ao CBH, conforme a seguir:
I. Investimento de no máximo 25% (vinte e cinco por cento) nos PDC-1 e PDC-2;
II. Investimento de no mínimo 60% (sessenta por cento) em até 3 (três) PDCs e
distribuídos em no máximo 6 (seis) Subprogramas de Duração Continuada (subPDC), a
critério do CBH;
III. Investimento de no máximo 15% (quinze por cento) nas demais ações do Plano de
Bacias (PBH), em PDCs a critério do CBH”.
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Os presentes concordaram com as colocações do coordenador que pediu aos representantes do
CORHI “ajuda” na defesa da proposta que será levada para reunião do CRH de dezembro.
5 – Ações do CORHI no PERH 2016-19 – Empreendimentos CORHI financiados pelo
FEHIDRO: A representante da SSRH, Nilceia Franchi, apresentou uma planilha com o
detalhamento das ações do PERH 2016-2019. O documento será encaminhado por e-mail aos
representantes do CORHI que deverão identificar em suas instituições as ações de interesse
estadual para os próximos três anos e devolver a lista até o dia 08 de novembro.
Tendo sido cumprida a pauta, o coordenador do CRHI, Rui Brasil Assis, agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião.
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