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Moção CRH nọ 06, de 15 de dezembro de 2010 

 
 
 

 
Apóia as etapas e o cronograma de trabalho para 
atualização do PERH 2004-2007 para o período 
2012-2015 

 
 
 
 
O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH no exercício de suas atribuições legais e  
 
Considerando: 
 
A Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, que instituiu normas de orientação à Política 
Estadual de Recursos Hídricos e, em seu Capítulo III, trata do Plano Estadual de Recursos Hídricos 
– PERH; 
 
A determinação de que o Plano Estadual de Recursos Hídricos seja objeto de atualizações 
periódicas, com base nos planos de bacias hidrográficas, nas normas relativas à proteção do meio 
ambiente e as diretrizes do planejamento e gerenciamento ambiental, em conformidade com o 
que estabelece o artigo 16, da Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991; 
 
A determinação de que o Plano Estadual de Recursos Hídricos seja instituído por lei, com prazo de 
vigência de quatro anos, cujo projeto deve ser encaminhado à Assembléia Legislativa até o final do 
primeiro ano do mandato do Governador do Estado, em conformidade com o que estabelece o 
artigo 18, da Lei Estadual nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991; 
 
A Lei Estadual nº 9.034, de 27 de dezembro de 1994, que dispõe sobre o Plano Estadual de 
Recursos Hídricos - PERH, a ser implantado no período 1994 e 1995, em conformidade com a Lei 
nº 7.663/91; 
 
O “Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 2004/2007”, aprovado pelo CRH e elaborado com o 
intuito de prover o Estado de instrumento técnico de acompanhamento e avaliação da implantação 
das ações preconizadas para a proteção, conservação e recuperação dos recursos hídricos; 
 
A Deliberação CRH nº 74, de 19 de dezembro de 2007, que aprova minuta de Projeto de Lei que 
dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos 2008-2011; 
 
As etapas já cumpridas para a atualização do PERH 2004-2007 para o período 2012-2015, a partir 
de metodologia de trabalho desenvolvida pela CRHI e aprovada pelo CORHI; 
 
As discussões e contribuições obtidas na I Oficina Estadual para atualização PERH e as seis 
oficinas de trabalho já realizadas no Estado de São Paulo, com participação de membros deste 
CRH e dos Comitês de Bacias Hidrográficas – CBH’s; 
 
As discussões e contribuições de órgãos, instituições públicas e entidades da sociedade civil, 
integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
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O conjunto de atividades já definidas para a obtenção do documento, contendo a atualização e a 
pactuação das metas do PERH 2012-2015 e a minuta de Projeto de Lei correspondente; 
 
Aprova a seguinte moção: 
 
1. O CRH apóia as etapas e respectivo cronograma de trabalho para a elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos 2012-2015, conforme segue: 
 
 

Etapas Atividades 
Dez/ 
Jan 

2011 

Jan/  
Fev 

2011 

Fev/  
Mar 

2011 

Mar/  
Abr 

2011 

Abr/  
Mai 

2011 
Sistematização dos resultados das 
Oficinas Regionais por diretiva e 

objetivos 
     

SISTEMATIZAR 
COMPROMISSOS E 

DEMANDAS  
Sistematização os resultados das 
contribuições das instituições e 

entidades estaduais por diretiva e 
objetivos 

     

Elaboração de proposta de consolidação 
do conteúdo dos Eixos, diretivas e 

objetivos à partir do material 
sistematizado  

     CONSOLIDAR 
CONTEÚDO DOS EIXOS, 

DIRETIVAS E 
OBJETIVOS  Definição da estrutura e conteúdo do 

PERH 2012-2015 
     

Encaminhamento das demandas às 
respectivas instituições para 

identificação das metas passiveis de 
compromissos institucionais  

     

Articulação Institucional para o 
estabelecimento de metas e 

compromissos compartilhados  
     

Articulação Institucional para a inclusão 
de propostas do PERH no PPA 2012-

2015 
     

DEFINIR METAS E 
ESTABELECER 

COMPROMISSOS 
INSTITUCIONAIS 

Realização do Seminário Estadual de 
Pactuação   

     

Elaboração da minuta do PERH 2012-
2015 a partir da sistematização das 

metas pactuadas  
     

ELABORAR MINUTA 
PERH E DO PROJETO DE 

LEI 
Elaboração da minuta do Projeto de Lei       

  
 
2. Ficam os órgãos gestores e os colegiados do SIGRH, sob a coordenação do CORHI, 
responsáveis pela continuidade dos trabalhos conforme do item 1. 
 
 

 
 

Pedro Ubiratan Escorel de Azevedo 
Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 

 


