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REUNIÃO DO CORHI 

DATA: 23/10/15 

LOCAL/HORÁRIO: RUA BELA CINTRA, 847 – SALA DOS CONSELHOS – 09h30 às 13h30 

 

Presenças: 

 SSRH: Rui Brasil Assis, Ana Lúcia Aurélio, Silvio Guilherme dos Santos, Flávia Braga 

Rodrigues, Vagnolia de Macedo; 

 CPLA: Eduardo Trani, Ana Maria Panarelli, Lurdes Maluf; 

 DAEE: Alexandre Liazi; e 

 CETESB: Lilian Barrela e Miticho Ishihara. 

 

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 12/08/2015: Documento aprovado sem 

alterações. 

 

3 - Informes da Secretaria Executiva: O coordenador do CORHi explicou que o 

foco da reunião seria a análise da minuta do Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH 2016-19. Acrescentou que a avaliação do 

conteúdo da pauta do Conselho Estadual seria o primeiro passo para preparação da 

reunião pré-agendada para 10/12. 

3.1. PL do PERH: O coordenador agradeceu os representantes do GT-PERH pelo 

empenho em minutar o Anteprojeto de Lei. Informou que na sequência, a 

representante da SSRH, Ana Lúcia Aurélio, iria apresentar a minuta para que o CORHi 

pudesse dar suas contribuições. 

3.2. Sociedade Civil: Foi informada a necessidade de aprovação da Deliberação que 

aprova o calendário eleitoral, os procedimentos para cadastramento, eleição e indicação 

dos representantes das entidades do segmento “Sociedade Civil” no CRH. O 
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coordenador sugeriu que a minuta de deliberação fosse encaminhada aos 

representantes do CORHi para análise e manifestação até dia 03/11.  

3.3. Cobrança: A representante da SSRH, Ana Lúcia Aurélio, informou que a Câmara 

Técnica de Cobrança se reuniu com representantes das secretarias executivas dos CBHs 

em 21/10 para análise da minuta de deliberação que aprova procedimentos, limites e 

condicionantes para revisão dos mecanismos e valores de cobrança pela utilização dos 

recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, para os usuários urbanos e 

industriais. Após o debate sobre sugestões propostas pelos CBHs foi aprovado o 

encaminhamento de duas versões da minuta de deliberação ao CRH, com dois tópicos 

divergentes: progressividade da cobrança e documentos a acompanhar os estudos de 

fundamentação. As minutas seguem para a CTAJI de onde retornam para a Secretaria 

Executiva, devendo constar da pauta do CORHI, preparatória da reunião do CRH. 

3.4. Percentuais FEHIDRO: O coordenador do CORHi sugeriu que os percentuais para 

distribuição dos recursos do FEHIDRO sejam, a exemplo do ocorrido em 2014, objeto 

de deliberação CRH da reunião agendada para dezembro. O DGRH/CRHi irá propor a 

minuta de deliberação. 

 

4 – PL do PERH: A representante da SSRH, Ana Lúcia Aurélio, apresentou a minuta de 

Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o PERH 2016-19, a qual foi discutida em seu 

inteiro teor e objeto de adequações. A minuta revisada obteve consenso e será 

distribuída aos representantes do CORHI juntamente com os anexos, restando ajustes 

pontuais a serem feitos pelo DGRH/CRHi. Na sequência deverá ser enviada para análise 

da Câmara Técnica de Planejamento. Dada a importância do assunto, o coordenador 

recomendou que os membros do CORHI esclareçam a diretriz adotada e que o 

documento seja  distribuído internamente nas entidades para avaliação do maior 

número de pessoas possível.  

 

5 - Outros Assuntos: Agendada para 16/11, às 9 horas, reunião do CORHi para 

análise do material que deverá constar na convocação da reunião do CRH de 10/12. 

Tendo sido cumprida a pauta, o Coordenador agradeceu as presenças e deu por 

encerrada a reunião. 


