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: 28/01/16
LOCAL/HORÁRIO: RUA BELA CINTRA, 847 – SALA DOS CONSELHOS – 09h30 às 11h
Presenças:
• SSRH: Rui Brasil Assis, Ana Lúcia Aurélio, Nilcéia Franchi, Flávia Braga Rodrigues, Maria
Lúcia Magri;
• CPLA: Laura Stela N. Perez, Eduardo Trani;
• DAEE: 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. Aproveitou para esclarecer que a ideia sobre o assunto previsto na
pauta é dar um novo conceito para os PDCs, desvinculando-os de um mero critério para
aplicação de recursos do FEHIDRO já que esses Programas são questão importante no
planejamento. Acrescentou que esse trabalho não será fácil, mas que a mudança é necessária.
2 – Apreciação da Ata da Reunião 16/11/2015: Documento aprovado sem alterações.
3 - Informes da Secretaria Executiva: O coordenador do CORHi informou que há uma
reunião do CRH pré-agendada para o final de março (data a definir) e que, em decorrência,
seria necessário propor uma agenda de reuniões para o CORHi, que ficou assim definida:
•

12/02 – Revisão dos PDCs + Apresentação do Relatório de Situação Estadual;

•

18/02 – Análise de documentação do processo eleitoral da sociedade civil;

•

25/02 – Relatório de Situação Estadual;

4 – Detalhamento dos PDCs: A representante da SSRH, Nilcéia Franchi, deu início à
apresentação da Proposta de revisão e detalhamento dos PDCs fazendo um resumo do
processo de elaboração. Na sequência, apresentou o embasamento técnico da minuta discutida
no GT CORHi e alguns destaques e exemplos de alterações sugeridas, bem como o cronograma
de atividades relacionadas ao tema. Foi colocada a importância de se dar atenção aos termos
utilizados para que eles tenham maior aderência.
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A representante da SSRH, Ana Lúcia Aurélio, explicou que existe liberdade para ajustes e que
iria providenciar o encaminhamento das planilhas aos representantes do CORHi ainda hoje.
Ficou também acordado que as propostas revisadas por cada instituição deverão ser
encaminhadas ao DGRH até o dia 10/02.
5 - Outros Assuntos: Tendo sido cumprida a pauta, o Coordenador agradeceu as presenças e
deu por encerrada a reunião.

