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: 14/04/21
LOCAL/HORÁRIO: Reunião telepresencial via plataforma Microsoft Teams - às
09h.

CORHI:





SIMA/CRHi: Rui Brasil Assis;
SIMA/Infraestrutura: Iara Bueno Giacomini;
DAEE: Luiz Fernando Carneseca; Alexandre Liazi;
CETESB: Maria Emília Botelho; Richard Ouno

CTAJI:







Camila Rodrigues da Silva – ABCON;
Cesar Louvison – SIMA/CRHI;
Elaine Maduro Costa – ABAG/RP;
Eliana Von Atzingen B. Morello – ASSEMAE;
Gilmar Ogawa – FAESP;
Valentina Denizo – Secretaria de Habitação

CTPLAN:








Alexandre Liazi – SIMA/DAEE;
Antoniane Arantes Roque – Secretaria de Agricultura e Abastecimento;
Antônio Celso Xavier - Secretaria de Fazenda e Planejamento;
Cefas Barrena – P.M. de Boraceia;
Ester Guimarães – AESABESP;
Gilmar Ogawa – FAESP;
Iara Giacomini – SIMA/CRHI

Convidados:
 Alexandre Alberto R. de C. Augusto – SIMA/CRHi;
 Ana Carolina Ardito – SIMA/CRHI;
 Andreia Cristina de Oliveira – SIMA/CTEA;
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Bruno Franco – SIMA/CRHi;
Eliane Israelian – Coordenadora da CTPA;
Flávia Braga Rodrigues – SIMA/CRHi;
Luciana Martin Rodrigues Ferreira - Coordenadora da CTAS;
Maria Lúcia Grisi G. Magri – 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 este modelo de reuniões conjuntas vem sendo adotado há algum
tempo, sobretudo, pela relevância destas câmaras na elaboração das
deliberações que são postas em discussão durante as reuniões do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos. O CORHI acompanhou a reunião que houve da
Assembleia da Sociedade Civil, para participação no CRH, realizada na última
segunda-feira, dia 12 de abril, onde foram eleitos os onze representantes e seus
respectivos suplentes. Rui Brasil informou que já foi publicada em Diário Oficial a
designação dos membros do segmento dos municípios eleitos.
No dia 13 de abril foi realizada reunião virtual acerca da elaboração do novo
PNRH 2022-2040, oficina da região sudeste, contando com a participação do
Secretário Executivo da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, Dr. Ricardo
Santoro – Conselheiro do CNRH – além da participação de Cesar Louvison, Iara
Giacomini e Ricardo Mangabeira, representando a Coordenadoria de Recursos
Hídricos, e a Dra. Alexandra Faccioli, MPSP. Posteriormente, foi comunicado a
todos que houve uma solicitação para que todos os documentos elaborados nesta
reunião fossem disponibilizados aos membros da CRHi e demais interessados.
A seguir, Iara Giacomini, CRHi-DPG, comentou a menção que foi feita, em
relatório publicado pelo Banco Mundial, ao estado de São Paulo na excelência de
produção de seus relatórios de situação. O link do documento foi disponibilizado
no chat para consulta dos participantes.
2. Apreciação da Ata de 02/02/21:
A ata foi aprovada por unanimidade pelos presentes.
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3. Análise da proposta de Pauta da Reunião do CRH programada para
06/05/2021:
Em virtude do adiantamento dos feriados, como medida de contenção dos
efeitos da COVID-19, houve um prejuízo no andamento dos trabalhos. Por esse
motivo, além da reunião CRH em 6 de maio, o Coordenador ressaltou que é
possível que ocorra uma reunião extraordinária do Conselho, em julho. Foi
apresentada a proposta de pauta a ser debatida na próxima reunião do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, onde foi destacada a realização da posse dos
eleitos dos segmentos dos municípios e da sociedade civil. Como maneira de
oferecer um maior preparo aos novos prefeitos, para que tenham uma melhor
compreensão do modus operandi do sistema, durante a próxima reunião do
Conselho Estadual serão oferecidas algumas apresentações que detalharão, por
exemplo, a importância dos Planos de Bacias, considerações acerca do
PROCOMITÊS e informações sobre o programa CAPACITA-SIGRH.
Também será debatida na reunião do CRH, em maio, a Deliberação CRH nº
250 que “Aprova a autoavaliação do Estado referente ao alcance das Metas de
Gestão de Águas no âmbito do Sistema Estadual, referentes ao 1º período de
certificação (2020) do 2º ciclo do PROGESTÃO. Segundo o Coordenador, embora
este contrato ainda esteja pendente de assinatura, já foi aprovado o quadro de
metas do ano passado, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e agora será
realizada a certificação referente ao primeiro período. Além disso, Rui Brasil
informou que a ANA solicitou que fosse feito um acompanhamento mais
pormenorizado dos trabalhos executados, e isto será feito em São Paulo através
do CORHI, contando com o auxílio das câmaras técnicas.
Outro ponto mencionado foi a eleição que será feita para o Conselho do
FEHIDRO – COFEHIDRO, via Microsoft Teams, no decorrer da reunião do CRH. Ao
final, esta proposta de pauta foi considerada apta pelos presentes para ser posta
em discussão na reunião do Conselho de 6 de maio.
4. Análise da Minuta de Deliberação nº 250 para a reunião CRH de
06/05/2021:
4.1. Deliberação CRH nº 250 “Aprova a Autoavaliação do Estado
referente ao alcance das Metas de Gestão de Águas no âmbito do Sistema
Estadual, referentes ao 1º período de certificação (2020) do 2º ciclo do
Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas PROGESTÃO.
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Rui Brasil informou que esta autoavaliação não é executada pela
Coordenadoria de Recursos Hídricos, uma vez que Coordenadoria apenas
consolida estes dados, por meio de mediação, envolvendo as dez entidades
estaduais. Além disso, já foram feitas discussões sobre este tema envolvendo a
participação do CORHI em conjunto com as câmaras técnicas de Planejamento e
a de Assuntos Institucionais. Ricardo Mangabeira, CRHi-DPG, trouxe informações
gerais sobre o PROGESTÃO, que também será apresentado aos novos integrantes
do Conselho Estadual. Foram enfatizadas algumas mudanças entre o PROGESTÃO
1 e o 2, dentre elas podemos destacar que agora o planejamento estratégico é
obrigatório para todos; houve redução nas variáveis, agora são 31 devido à
aglutinação
das variáveis Organização Institucional e Organismo
Coordenador/Gestor; e o plano de Capacitação passou a ser mandatório para
todas as tipologias.
O Estado de São Paulo permanece com o nível máximo de exigência das
metas. Conforme dados apresentados, em 2020, foram atendidas 30 das 31
metas estabelecidas, sendo que em três variáveis (Planos de Bacias,
Sustentabilidade Financeira e Fundo Estadual de Recursos Hídricos), foram
adotados padrões mínimos superiores aos estipulados pela Deliberação CRH
240/21.
Com relação ao planejamento estratégico, verificou-se que em virtude da
existência do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que inclui metas em seus
planos de ação e de investimentos que são monitoradas via Relatório de Situação,
e pelo fato de o mesmo ocorrer junto aos Planos de Bacias, os participantes da
reunião, em consenso, decidiram que se deveria adotar o nível 3 de exigência
uma vez que estão presentes os requisitos descritos pela ANA.
A seguir foi exposto o Formulário de Autoavaliação do PROGESTÃO onde
constam as variáveis e as 31 metas de acordo com seu respectivo local de
alocação. Por consenso, todos concordaram que a presente deliberação está em
condições, na forma apresentada, de ser discutida na próxima reunião do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Em não havendo outras manifestações, Rui Brasil agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada esta reunião.
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