GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS
COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE
RECURSOS HÍDRICOS - CORHI

REUNIÃO CORHI
DATA: 17/11/17
LOCAL/HORÁRIO: Avenida São Luis, 99, 7º andar – 9h
Presenças:
• SSRH/CRHi: César Louvison; Nilceia Franchi;
• CPLA: Laura Stela N. Perez;
• DAEE: Luiz Fernando Carneseca; Alexandre Liazi; e
Convidados:
Flávia Braga Rodrigues, Saulo Ribeiro Martins, Bruno Souza de Franco, Ariane C. Donatti,
Ricardo L. Mangabeira – CRHi/SSRH
Pauta, Discussões e Encaminhamentos:
1 - Abertura: A representante da CPLA, Laura Stela, em substituição ao coordenador Rui
Brasil, em seu período de férias, deu início à reunião cumprimentando a todos.
2 - Informes da Coordenação do CORHI: O diretor do DGRH/CRHi, Cesar Louvison,
informou que uma reunião com os Secretários Executivos foi reagendada para os dias 6 e 7 de
dezembro para discussão sobre o Plano de Ação e o Programa de Investimento, e suas
dificuldades, abrindo espaço para os Comitês discutirem o assunto. O representante do
DGRH/CRHi, Ricardo Mangabeira, disse que algumas regras para o Plano e Programa não estão
sendo seguidas pelos Comitês, citando algumas dificuldades que foram identificadas. Os
membros do CORHI discutiram o assunto, indicando possíveis alterações nas condicionantes
para facilitar o processo. Outros assuntos que serão apresentados nesta reunião, como o
Progestão, foram discutidos também pelos membros.
3 - Apreciação da ata da reunião de 06/10: A diretora do DCIG/CRHi, Flavia Braga
Rodrigues, informou que por problemas técnicos, a Ata da reunião do dia 6 de outubro não
pôde ser encaminhada para aprovação e que será apresentada na próxima reunião.
4 - Pauta e documentação pertinente à próxima reunião do CRH: A pauta da reunião
do CRH foi aprovada sem alterações. Em relação à Ata da Reunião Plenária Extraordinária do
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CRH de 25 de outubro de 2017, o representante do DAEE, Luiz Fernando Carneseca,
questionou a presença da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude como membro do CRH
com direito à voz, por não fazer parte da lista de representantes no regimento interno.
Alexandre Liazi informou que a Secretaria já foi membro do CRH, mas há a necessidade de
reorganizar o Decreto que estabelece a disposição dos membros para evitar disparidades. Os
membros entraram em concordância sobre a criação de uma proposta de adequação do
Decreto e alteração do regimento interno. As minutas de deliberações foram aprovadas pelos
membros do CORHI, com pequenas alterações no texto da Deliberação nº 210.
Tendo sido cumprida a pauta, Laura Stela agradeceu a presença de todos e deu por encerrada
a reunião.
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