GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - CORHI
REUNIÃO DO CORHI
DATA: 16/11/15
LOCAL/HORÁRIO: RUA BELA CINTRA, 847 – SALA DOS CONSELHOS – 09h30 às 14h30
Presenças:
 SSRH: Rui Brasil Assis, Ana Lúcia Aurélio, Silvio Guilherme dos Santos, Flávia Braga
Rodrigues, Vagnolia de Macedo; Maria Lúcia Magri;
 CPLA: Laura Stela N. Perez;
 DAEE: Leila Gomes, Alexandre Liazi; e
 CETESB: 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 23/10/2015: Documento aprovado sem alterações.
3 - Informes da Secretaria Executiva: O coordenador do CORHi explicou que o foco da
reunião seria a avaliação da pauta e material da reunião do CRH de 10.12.15. Acrescentou
reconhecer que o calendário estava apertado e que muitos assuntos não puderam ser
encaminhados ao Comitê com a devida antecedência. Pediu que fosse feito um esforço
conjunto para avaliação do material.
4 – Avaliação da pauta e material da Reunião do CRH de 10.12.15:
4.1. Pauta CRH: Foi avaliada e recomendada submissão ao CRH, sem alterações, a

minuta de pauta proposta pela Secretaria Executiva do CRH.
4.2. Ata CRH: Foi avaliada e recomendada submissão ao CRH, sem alterações, a minuta

de ata da reunião do CRH de 18/08/2015.
4.3. Deliberação CRH nº 178: Foi avaliada e recomendada submissão ao CRH, sem

alterações, a minuta de deliberação que dispõe sobre a aplicação dos recursos do FEHIDRO,
referentes ao ano de 2016, e os percentuais para distribuição, entre os colegiados do Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O coordenador do CORHi sugeriu que seja
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avaliada, para o próximo ano, a possibilidade de rever o índice destinado ao custeio, passando
de 9% para 9,5 ou 10%. Solicitou ainda que fosse providenciado o histórico da metodologia
utilizada para cálculo dos percentuais. O representante do DGRH/CRHi, Silvio, irá providenciar o
material.
4.4. Deliberação CRH nº 179: Foi avaliada a minuta de deliberação que aprova o calendário
eleitoral, os procedimentos para cadastramento, eleição e indicação dos representantes das
entidades do segmento “Sociedade Civil” no CRH. A representante da CPLA/SMA, Laura Stela,
explicou que não houve consenso sobre a referida minuta em reunião da CTAJI uma vez que
representantes da sociedade civil apoiam a ideia de que sejam mantidos os mesmos critérios de
avaliação do processo anterior. O coordenador do CORHi propôs que fosse agendada para dia
30/11, às 14 horas, na sede da SSRH, uma reunião específica com o segmento para
esclarecimentos sobre a minuta.
4.5. Deliberação CRH nº 180: Foi avaliada e recomendada submissão ao CRH, com ajustes

de forma, a 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. A representante da SSRH, Ana
Lúcia, explicou que não houve consenso em dois pontos da referida minuta em reuniões da
CTCOB e da CTAJI. O coordenador do CORHi pediu que ela faça um breve relato sobre esses
pontos na reunião do CRH, os quais constam explicitados como propostas “A” e “B” na minuta,
para decisão do Plenário.
4.6. Deliberação CRH nº 181: Foi reavaliada do início ao fim e recomendada submissão ao

CRH, com ajustes, a minuta de deliberação que aprova a minuta de Anteprojeto de Lei que
dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos. Sobre o assunto, o Coordenador informou
que haverá reunião no próximo dia 18 com um grupo de parlamentares da ALESP, ocasião em
que a ideia do anteprojeto será apresentada preliminarmente.
5 - Outros Assuntos: Tendo sido cumprida a pauta, o Coordenador agradeceu as presenças e
deu por encerrada a reunião.

