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

REUNIÃO CONJUNTA CORHI/CTPLAN/CTAJI
DATA: 02/02/21
LOCAL/HORÁRIO: Reunião telepresencial via plataforma Microsoft Teams - às
09h.

CORHI:






SIMA/CRHi: Rui Brasil Assis;
SIMA/Infraestrutura: Iara Bueno Giacomini;
SIMA/Meio Ambiente: Laura Stela N. Perez;
DAEE: Luiz Fernando Carneseca; Alexandre Liazi;
CETESB: Maria Emília Botelho; Richard Ouno.

CTAJI:










Camila Rodrigues da Silva – ABCON;
Elaine Maduro Costa – ABAG/RP;
Eliana Von Atzingen B. Morello – ASSEMAE;
Fabio Laurindo – P.M. de Santa Isabel;
Fernanda Abreu Tanure – SIMA;
Gilmar Ogawa – FAESP;
Jorge Rocco – CIESP;
Valentina Denizo – Secretaria de Habitação;
Vanessa Hasson Oliveira – AESABESP;

CTPLAN:










Alexandre Liazi – SIMA/DAEE;
André Elia Neto – ÚNICA;
Antoniane Arantes Roque – Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
Antônio Celso Xavier - Secretaria de Fazenda e Planejamento;
Bruno Sales Bitencourt Costa – SABESP;
Cefas Barrena – P.M. de Boraceia;
Ester Guimarães – AESABESP;
Gilmar Ogawa – FAESP;
Iara Giacomini – SIMA/CRHI;
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 Jorge Rocco – FIESP;
 José Vicente Alamino – P.M. de Tatuí;
 Marcia Renata Itani – SIMA;
Convidados:













Eliane Israelian – Coordenadora da CTPA;
Laura Stela – Coordenadora da CTCOB;
Luiz Fernando Carneseca – Coordenador da CTUM;
Maria Fernanda Romanelli – Coordenadora da CTEA;
Alexandre Alberto R. de C. Augusto – SIMA/CRHi;
Ana Carolina Ardito – SIMA/CRHI;
Bruno Franco – SIMA/CRHi;
Maria Lúcia Grisi G. Magri – SIMA/CRHi;
Pedro Coutinho – SIMA/CRHi;
Renata Cristina Oliveira – SIMA/CRHi;
Ricardo Mangabeira – SIMA/CRHi;
Vagnólia de Macedo – SIMA/CRHi.

Discussões e Encaminhamentos:
1. Informes da Coordenação do CORHI:
Rui Brasil Assis iniciou a sessão agradecendo a presença de todos e
informou que foi adotado um novo formato nas reuniões agregando, no mesmo
encontro, os representantes/coordenadores das CTs e do CORHI, de maneira a
dar mais agilidade ao processo. Foi estabelecida a criação de calendário que
abrangesse os trabalhos de todas as instâncias para o decorrer do ano, sendo
que a próxima reunião do CRH ocorrerá no dia 18/02. Os demais encontros do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos ocorrerão nos dias 06/05, 02/09 e 16/12.
As reuniões do FEHIDRO/COFEHIDRO estão agendadas para os dias 16/03, 13/07
e 14/12. Da mesma forma as CTs ficaram de apresentar até o final de janeiro o
calendário de suas atividades para o presente ano. O Coordenador ressaltou que
tanto as reuniões como as pautas constarão no SIGRH, para conhecimento de
todos. Rui Brasil informou que foi incluída, na reunião de hoje, a Deliberação nº
249 uma vez que deve ser aprovada pelo CRH, para posterior envio à ANA, até
maio deste ano.
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2. Apreciação da Ata de 24/11/20:
A ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
3. Análise da proposta de Pauta da Reunião do CRH programada para
18/02/2021:
Foi apresentada a proposta de pauta a ser debatida na próxima reunião do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde foi destacada a apresentação que
será realizada pelo Dr. Gláucio Penna, Subsecretário de Infraestrutura da SIMA,
acerca do novo marco legal do saneamento básico. Rui Brasil solicitou que os
representantes das municipalidades possam divulgar e acompanhar este
importante evento no próximo dia 18 de fevereiro.
4. Análise das Minutas de Deliberações para a reunião do CRH de
18/02/2021:
4.1. Deliberação CRH nº 246 que “Aprova a revisão dos Programas
de Duração Continuada – PDCs para fins de aplicação dos instrumentos
previstos na Política Estadual de Recursos Hídricos”.
Rui Brasil informou que este assunto vem sendo discutido há um certo
tempo mediante a realização de diversas reuniões internas, contando com o
auxílio de André Navarro, especialista ambiental lotado na SE-CBH-PCJ. Este
documento entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2022, substituindo
e revogando a Deliberação nº 190, de 14/12/2016. Nesta nova Deliberação há o
agrupamento de alguns PDCs, além da inclusão de novos temas de grande
relevância como a questão das mudanças climáticas. A Deliberação estipula que,
até o final de 2021, os CBHs devam fazer as adaptações e ajustes necessários
aos seus respectivos PAPIs (2022-2023) de modo a incorporarem esta nova
descrição dos PDCs. Iara Giacomini enfatizou que estas alterações tiveram como
objetivo deixar os Programas de Duração Continuada mais abrangentes, sendo
que as novas tipologias ainda serão discutidas junto aos membros dos CBHs, do
CORHI e das Câmaras Técnicas. A seguir, Bruno Souza apresentou tabela Excel
com a adequação dos PDCs e SubPDCs. O texto e anexo foram considerados
adequados para ser submetido ao CRH.
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4.2 Deliberação CRH nº 247 que “Dispõe sobre os percentuais para
distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO referentes ao ano de
2021 entre os colegiados do Sistema Integrado de Recursos Hídricos”.
O Coordenador informou que havia a intenção de se aprovar para 2021 o
novo critério de distribuição dos recursos da CFURH, porém, isto não foi possível
devido à impossibilidade de levantamento imediato de algumas informações para
apuração dos percentuais, bem como a necessidade de se prever um prazo para
recurso das Secretarias Executivas, em tempo compatível com a convocação de
reunião do COFEHIDRO. Outro fator preponderante foi a inviabilidade de
aplicação, de modo pleno, da nova metodologia para 2021. Desta forma a
proposta é a reutilização, para este ano vigente, dos mesmos índices de
distribuição dos recursos aplicados no ano passado, ainda com a metodologia
antiga. Gilmar Ogawa e André Elia consideraram esta medida muito adequada e
aprovaram a sugestão apresentada. O foco da nova metodologia, a ser aplicado
a partir de 2022, segundo Rui Brasil, terá como ponto basilar a meritocracia,
aliado ao relevante trabalho desempenhado pelas Secretarias Executivas dos
CBHs. Ao final, houve a manifestação favorável dos participantes para submissão
do texto proposto da Deliberação ao CRH.
4.3 Deliberação CRH nº 248 que “Aprova metodologia de
distribuição dos recursos financeiros do FEHIDRO de investimento entre
as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos a vigorar a partir do
exercício de 2022”.
Rui Brasil ressaltou que a cobrança pelo uso da água já foi implantada,
quase que completamente, em todo o Estado de São Paulo. Assim, uma vez
implementada a cobrança, é recomendável a adoção de critérios para aperfeiçoar
o grau de investimento onde a capacidade de arrecadação for baixa e que, por
outro lado, a redução da transferência de recursos da CFURH para as UGRHIS,
com maiores arrecadações, causaria pouco impacto em suas contas. Deste modo
foi desenvolvida esta nova metodologia e previsto que ao longo do ano as
Secretarias Executivas dos colegiados da Bacia possam se apropriar do novo
modus operandi que será efetivado em 2022, porém já com base no desempenho
de 2021. A presente Deliberação passará a vigorar a partir de 1/1/22, revogandose a Deliberação nº 147 de 11/12/12.
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A seguir, Ricardo Mangabeira apresentou o anexo com a metodologia de
distribuição dos recursos segmentados em quatro indicadores e dezoito
parâmetros. O Coordenador ressaltou que este é um esforço de se pontuar a
meritocracia e o planejamento, sem olvidar a transparência nos afazeres das
Secretarias Executivas, para que o colegiado possa obter um bom nível de
investimentos. Alexandre Liazi e Gilmar Ogawa concordaram com as informações
e encaminhamentos sugeridos na exposição. Desta forma, a proposta
apresentada, com alguns ajustes sugeridos na reunião, foi considerada em
condições de ser submetida ao CRH.
4.4 Deliberação CRH nº 249 que “Aprova a programação quadrienal
e metas do Capacita-SIGRH para o período 2021-2024”.
A apresentação da programação anual das atividades de capacitação é um
requisito imposto pelo PROGESTÃO durante os cinco anos de sua vigência. Rui
Brasil sublinhou a todos que o programa Capacita-SIGRH já é uma realidade,
tendo iniciado os cursos no ano de 2020 com investimentos de R$53.300,00 em
seis cursos oferecidos pelo SENAC. Apresentou-se a programação quadrienal e
metas do Capacita-SIGRH para o período 2021-2024, sendo que os cursos
programados serão financiados conforme estabelecem as Deliberações nº 206 de
2017 (Aprova a destinação dos recursos financeiros advindos da 2ª certificação
do PROGESTÃO e dá outras providências) e a nº 221 de 2018 (Aprova a
destinação dos recursos financeiros advindos da 3ª certificação do PROGESTÃO e
dá outras providências).
O Coordenador informou que ainda há saldo para ser usado no programa, no
entanto, quando estes valores se esgotarem, será submetido ao CRH a alocação
de novos recursos do PROGESTÃO, podendo receber até o teto de
R$1.000.000,00 mediante uma contrapartida de R$250.000,00/anuais a ser
atendida com recursos alocados pelo FEHIDRO aos empreendimentos do CORHI.
A seguir, Pedro Coutinho apresentou maiores detalhes sobre o CapacitaSIGRH ressaltando que foi utilizado, como modelo para o Estado de São Paulo, o
programa criado pela ANA denominado DesenvolveRH. Para 2021 estão sendo
planejados seis cursos EaD com tutoria, sendo que cinco tem como executor a
FUMEP e um curso o IPT. Futuramente, poderão ser oferecidos novos programas
envolvendo temáticas como Educação Hídrica; Excel básico e avançado; Power
BI; Software de Diagramação; Governança, comunicação e participação social;
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Conhecimento instrumental; SINGREH e instrumentos da PNRH, dentre outros
Ester Guimarães, representando a AESABESP, informou que está sendo oferecida
a segunda rodada do curso de pós-graduação, pela Escola de Engenharia de São
Carlos - USP, denominado como “Planejamento, Regulação e Benchmarking de
indicadores”. A ideia é futuramente fornecer este programa via EaD. O
Coordenador agradeceu a sugestão de curso e encaminhou a proposta para
avaliação pelo grupo responsável pelo Capacita-SIGRH. O texto da Deliberação,
com os ajustes sugeridos, foi considerado adequado para ser submetido ao
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
5. Outros Assuntos:
Luiz Fernando, Coordenador da CT de Usos Múltiplos, comentou que foi
encaminhada demanda à CTUM a respeito da questão da criticidade hídrica do
Paranapanema onde já foram realizadas duas reuniões contando com a
colaboração de Hiroaki Makibara na elaboração do Relatório Resumo. Dia 9 de
fevereiro será realizada nova reunião para finalizar o relatório para posterior
envio à Secretaria Executiva do CRH. Rui Brasil comentou que se o relatório
estiver pronto poderá ser compartilhado com os membros do CORHI e ser incluído
como item extra pauta da próxima reunião do Conselho Estadual. A seguir, o
Coordenador levantou o tema do processo em aberto para inscrições no
preenchimento das vagas, até 09/02/21, de entidades da sociedade civil do CRH
para o período 2021-2023. Será emitida uma Circular para enfatizar isto a todos.
Em não havendo outras manifestações, Rui Brasil agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada esta reunião.
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