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REUNIÃO DO CORHI 

DATA: 21/03/16 

LOCAL/HORÁRIO: RUA BELA CINTRA, 847 – SALA DOS CONSELHOS – 08h30 às 11h 

 

Presenças: 

• SSRH: Rui Brasil Assis, Ana Lúcia Aurélio; 

• CPLA: Lurdes M. T. Silva Maluf; 

• DAEE: Alexandre Liazi; e 

Convidados: 

• Ana Maria Gennari e Blas M. Sanches – DAEE 

• Flávia Braga Rodrigues, Vagnólia de Macedo, e Bruno Franco de Souza - SSRH 

 

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 
 

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

cumprimentando a todos. Aproveitou para informar que a assinatura da mensagem do 

Governador de encaminhamento do PL do PERH à Assembleia, programada para acontecer no 

dia 22 de março, como parte do evento em comemoração ao Dia Mundial da Água, teve sua 

data alterada e será realizada hoje, dia 21, às 12:30, no Palácio dos Bandeirantes. Acrescentou 

que no final de semana foi feito convite aos dirigentes do CORHI. 

 

2 – Apreciação da Ata da Reunião 18/02/2016: A minuta da referida ata será submetida 

para apreciação na próxima reunião. 

 

3 - Informes da Secretaria Executiva: (i) O coordenador do CORHi explicou que, em 

relação ao PL do PERH, a preocupação maior era sobre o conteúdo que seria encaminhado à 

Alesp já que sempre aparece alguma coisa de última hora. Informou que a Casa Civil repassou 

o texto final e, após ckeck list, verificou-se que o texto está redondo já que foram feitos ajustes 

de redação somente. (ii) Na sequência, Rui Brasil esclareceu que foi encaminhada circular 

sobre alteração no rito da análise dos PDCs. Acrescentou que, como os PDCs impactam todos 

os Planos de Bacia, a rotina do FEHIDRO etc, decidiu-se que seria conveniente dar um tempo 

para o Sistema avaliar melhor o assunto. Foi dado prazo de três semanas (até 01/04) para que 

as Câmaras Técnicas de Planejamento dos Comitês de Bacias possam se manifestar. A ideia é 
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que, na sequência, o CORHI faça uma discussão conjunta com a CTPLAN para explicar as suas 

motivações e justificativas.  

 

4 – Sociedade Civil CRH: Foi feita inversão de pauta para que o CORHI pudesse aguardar a 

chegada do representante da CRHi, César Louvison, responsável pela análise dos recursos 

interpostos pela Sociedade Civil.   

 

5 – Indicação de Empreendimentos CORHI-2016: O coordenador do CORHi informou que  

a ideia é de que a proposta desse ano fosse algo realmente importante e impactante para o 

Sistema. Acrescentou que o valor disponível para os projetos CORHI é de cerca de R$ 

3.600.000,00. O representante do DAEE, Alexandre Liazi, informou que o Departamento tem 

interesse em apresentar dois projetos: (i) Inventário de barramentos e barragens destinados 

para o cálculo do índice de regularização por polígonos – SubUGRHI e UGRHI e (ii) Módulo de 

Sistema de Suporte e Decisão de Poços Tubulares (SSD-P) para o Sistema de Outorga 

Eletrônica do DAEE. Lurdes Maluf, representando a SMA/CPLA, informou que a Coordenadoria 

não tem proposta de projeto para esse ano. Acrescentou que a CETESB tem interesse em 

apresentar projetos, mas não saberia dar mais detalhes. Como nenhum representante da 

CETESB estava presente, Rui Brasil pediu que a representante da SMA/CPLA transmitisse o 

seguinte encaminhamento: o DAEE faz uma proposta para 50% do valor e uma proposta “B” 

para o valor total. Se até a data da reunião da CTPLAN (prevista para a primeira semana de 

abril), a CETESB conseguir resolver seu problema de certidões e apresentar alguma proposta, 

contemplam-se os dois projetos (DAEE + CETESB). Se não, o valor disponível será direcionado 

100% para indicação de projeto do DAEE. 

 

6 – Avaliação da Minuta do Relatório de Situação Estadual (ano base 2013 e 2014): 

O representante do DGRH/CRHi, Bruno Franco de Souza, apresentou as propostas de alteração 

vindas da SMA e da CTPLAN (Fiesp/Ciesp). Após avaliação das sugestões, ficou encaminhado 

que o DGRH vai fazer os ajustes, especialmente no trecho que menciona iniciativas do 

segmento dos usuários, mas sem entrar no detalhe. O material será disponibilizado em meio 

eletrônico. 

 

4 – Sociedade Civil CRH: Retomando o item 4 da pauta, o representante da CRHi, César 

Louvison, responsável pela análise dos recursos interpostos pela Sociedade Civil, apresentou 
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planilha com a situação final da análise. Informou que, das 12 entidades inabilitadas na 

primeira fase, cinco apresentaram recurso. Dessas cinco entidades, quatro foram consideradas 

habilitadas. Apenas uma entidade teve seu recurso indeferido, a saber: Federação Nacional dos 

Urbanitários; Motivo: Apresentação de novos documentos/Inovação. Diante do exposto e 

seguindo o cronograma, ficou agendada assembleia geral de eleição para 11/04, às 10 horas, 

no auditório do CTH. 

 

7 – Outros Assuntos: Por conta do curto espaço de tempo e da necessidade de submeter o 

material da pauta da próxima reunião do CRH (PDCs, Relatório de Situação e Empreendimentos 

CORHI) à CTPLAN e CTAJI, ficou agendada uma reunião conjunta CORHI, CTPLAN e CTAJI para 

o dia 12/04, às 9 horas, no auditório do CTH. Tendo sido cumprida a pauta, o Coordenador 

agradeceu as presenças e deu por encerrada a reunião. 


