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REUNIÃO DO CORHI 

DATA: 12/08/15 

LOCAL/HORÁRIO: SMA/CPLA_Prédio 6, Sala 02 – 14h00 às 17h00 

 

Presenças: 

 SSRH: Rui Brasil Assis, Ana Lúcia Aurélio, Nilceia Franchi, Bruno Franco de Souza, Maria 

Lúcia Magri, Hiroaki Makibara; 

 SMA/CPLA: Eduardo Trani e Laura Stela Perez; 

 DAEE: Alexandre Liazi; e 

 CETESB: Maria Emília Botelho e Richard Hiroshi Ouno. 

 

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 

 

1 – Abertura: O Coordenador do CORHI, Rui Brasil Assis, deu início a Reunião 

cumprimentando a todos. 

 

2 – Apreciação da Ata da Reunião 22/07/2015: Documento aprovado sem alterações. 

 

3 - Informes da Secretaria Executiva: 

3.1. Pauta do CRH – Foi apresentada minuta de Moção, proposta pela Câmara Técnica de Usos 

Múltiplos - CTUM, a ser encaminhada aos Conselheiros do CRH na reunião de 18/08. Discutido 

o assunto, todos concordaram com o encaminhamento da minuta para análise do CRH; 

3.2. O coordenador do CORHi abordou o funcionamento das Agências de Bacias constituídas, 

bem como a perspectiva de instalação de outras. Foram abordados riscos e pontos frágeis do 

modelo e a importância de que tais entidades tem perfil técnico, sejam sustentáveis disponham  

de quadro mínimo de profissionais. Em face das situações específicas das Agências instaladas e 

dos pré-requisitos para tais entidades, o CORHI manifestou-se no sentido de que novas 

iniciativas de instalação de Agências seja precedida de reavaliação do modelo, cogitando-se de 

oportuna análise pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – CTAJI. 

3.3. Planos de Trabalho das Câmaras Técnicas do CRH para 2015: Foi feita a leitura e 

discussão das sugestões recebidas das diversas CTs. Alterada a proposta de Plano de Trabalho 

da CTUM, tendo em vista que a minuta de Moção endereçada ao Ministério da Saúde já havia 

sido produzida. Demais propostas revisadas pela Secretaria Executiva não sofreram alterações. 
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3.4. Empreendimento CORHi_Capacitação EAD: Foi informado que o Processo está em 

andamento. Mantido diálogo entre os técnicos SSRH e Cetesb responsáveis pelo processo. 

 

4 – Forma de trabalho do CORHI: O Coordenador do CORHI fez menção à fala do 

Secretário Benedito Braga, em reunião de 22/07, quando o mesmo ressaltou a importância da 

figura do CORHi no Sistema de Recursos Hídricos. Propôs que os órgãos que compõe o CORHi 

indiquem técnicos para formar grupo (s) de trabalho onde possam haver discussões mais 

detalhadas de alguns temas como o Plano Estadual e o Relatório de Situação, entre outros. 

Houve encaminhamento no sentido de que o DAEE, CETESB e SMA indiquem, respectivamente 

até 22/08/2015, dois técnicos  que se reunirão com técnicos da SSRH a partir de setembro para 

o desenvolvimento dos trabalhos. Os nomes dos técnicos devem ser encaminhados ao DGRH da 

Coordenadoria de Recursos Hídricos para que se estabeleça um cronograma de reuniões.  

 

5 – PL do PERH: A representante da SSRH, Ana Lúcia Aurélio, apresentou o Plano de Trabalho 

para que a minuta de Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o PERH 2016-19 possa ser aprovada 

na Reunião do CRH de dezembro de 2015, sendo encaminhado que será estabelecido 

calendário de reuniões específico para avaliação do tema. 

 

6 - Novo Formato do Relatório de Situação: Bruno Franco de Souza, do DGRH/CRHi 

apresentou o novo formato do Relatório de Situação com alterações, adequações, inserções e 

atualizações constantes na última edição impressa, a qual que será distribuída na próxima 

Reunião do CRH para os Conselheiros e para a diretoria dos Comitês de Bacias. 

 

7 – Acompanhamento do PERH 2012/2015: Apresentação feita pela representante da 

SSRH, Nilceia Franchi. Após a explanação, ficou clara a necessidade de equipes 

multidisciplinares para acompanhar, rever e atualizar as informações disponíveis.  

 

8 - Prognóstico do PERH 2016: O Coordenador informou que  o tema é objeto de um 

empreendimento CORHi contratado junto ao FEHIDRRO, que teM como tomadora a SSRH E 

Agente Técnico o IPT. Previamente ao lançamento da licitação solicita que todos os 

representantes do CORHI leiam o TR e se manifestem via email até 22/08/15, para eventuais 

aperfeiçoamentos. 
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7 - Outros Assuntos: Tendo sido cumprida a pauta, o Coordenador agradeceu as presenças e 

deu por encerrada a reunião. 


