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: 12/02/16
LOCAL/HORÁRIO: RUA BELA CINTRA, 847 – SALA DOS CONSELHOS – 14h30 às 17h
Presenças:
• SSRH: Rui Brasil Assis, Nilcéia Franchi
• CPLA: Laura Stela N. Perez
• DAEE: Leila de Carvalho Gomes
• CETESB: Richard Hiroshi Ouno
Convidados:
SSRH: Maria Lúcia Grisi Grandini Magri; Marcia Chaves; Thiago S Postigo Silva; Bruno F de
Souza.
DAEE: Ana Maria Gennari; Antonio Carlos Coronato; Blas Marça Sanchez; José Eduardo
Campos.
CETESB: Michico Ishihara; Lilian Barella Peres.
Pauta, Discussões e Encaminhamentos:

1 – Abertura: O Coordenador do CORHI, Rui Brasil Assis, iniciou a reunião cumprimentando a
todos.
2 – A ata da reunião de 28/01/2016 foi aprovada sem ressalvas.
3 – Informes da Secretaria Executiva:
a) tendo em vista a impossibilidade de agenda do Secretário de Saneamento e Recursos
Hídricos, a reunião do CRH não poderá ocorrer no mês de março, o Conselho
provavelmente será reunido nos dias 04 ou 05 de abril, a data será confirmada;
b) lembrado que a revisão dos PDC´s e do Relatório de Situação devem ser finalizadas
para apresentação na reunião do CRH. Na próxima reunião do CORHi também deverão
ser analisadas as inscrições da sociedade civil para a representação do segmento no
biênio 2016-2018;
c) enfatizado que a intenção é que os PDC´s tornem-se efetivamente referência para o
planejamento da gestão de recursos hídricos e não sejam apenas um “cardápio” a ser
usado com o intuito de se conseguir verbas/orçamento;
d) com relação as inscrições das entidades de representação da Sociedade Civil foi
informado que totalizaram 21 inscritos, até a presente data. Somente na Categoria
Energia não a inscrição, neste biênio a disputa mais acirrada.
4 – Revisão dos PDCs:
Informado pela representante da SSRH que o material a ser apresentado para discussão foi
elaborado considerando premissas e resultados de discussões anteriores, bem como a
consolidação das propostas recebidas via on-line até o dia 10 de fevereiro, conforme
combinado. A maioria das alterações não descaracterizou a proposta inicial, mas foram
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destacados sete pontos que necessitavam de uma avaliação mais profunda do CORHi. Mas as
todas as contribuições serão encaminhadas para conhecimento.
Após discussão de alguns itens o CORHi decidiu por discutir todos os PDC´s, item a item.
Optou por adotar redação e disposição dos PDC´s de forma mais objetiva e mais agrupada,
como, por exemplo, integrando os diversos PDC´s que versam sobre Redes de Monitoramento
em apenas um e especificando as diversas Redes (referentes à qualidade e quantidade dos
Recursos Hídricos) nos sub PDC´s; agrupando os itens referentes a estudos e levantamentos
no PDC 1.
Pontuado pela representante da SSRH que o problema de termos PDC´s muito genéricos é o
acompanhamento para o Relatório de Situação. Uma vez que o agrupamento dificulta a análise
ação por ação e a correlação das mesmas. É importante que o Relatório consiga expressar as
ações que está englobando.
As discussões avançaram até o PDC 2, ficando o restante dos trabalhos para a próxima
reunião.
5 – Minuta do Relatório de Situação Estadual (ano base 2013 e 2014):
Informado que a Minuta do Relatório será encaminhada por e-mail, através de um link “Google
Drive” a todos para leitura preliminar, de forma a facilitar e agilizar os trabalhos para sua
apreciação, a ser realizada no dia 18-02, na continuação da reunião do CORHi.
6 – Outros assuntos:
Próxima reunião agendada para o dia 18 de fevereiro, das 8h30 às 17h, na SSRH, Sala dos
Conselhos. Quando, além dos PDC´s, Relatório de Situação e Empreendimentos CORHI 2016,
deverá também ser finalizada a análise das inscrições para o preenchimento das vagas da
Sociedade Civil. Desta forma os resultados e análises serão apresentados na reunião da
CTPLAN.

