
 
MEMÓRIA DA REUNIÃO CORHI 
 22/02/2010 - 9:30 ÀS 11:30h 

Presentes: Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do CORHI, Alexandre Liazi, Eliseu Itiro 

Ayabe e Suzana L. C. Albertini (DAEE), Rui Brasil Assis e Sonia Vilar Campos (SSE), Eneida 

Moraes Zanela e Eduardo Mazzolenis (CETESB), Marco Antonio Gomes e Paulo Eduardo A. 

Camargo Cruz (CPLA), Geroncio Rocha, Flávia B. Rodrigues, Tiago Franca Rocha e Neusa 

Fornasier (CRHi). 

Pauta: 

I - Leitura da Ata da reunião do CORHI de 10 de fevereiro de 2010.  

Aprovada a ATA com as seguintes observações no item “Prioridades Temáticas para aplicação 

do dinheiro do CORHI”:  

a) CRHi – retirar as observações feitas em “Plano de Mídia”.  

b) DAEE – acrescentar a proposta feita pelo Eng. Nubor, do CTH, sobre a possibilidade de 

se obter recursos para um projeto de pesquisa voltado ao desenvolvimento de medidor 

de vazão de baixo custo. 

c) CETESB – quando se trata de projetos do passado, acrescentar que os problemas já 

foram superados, somente apresentando atraso na suas execuções.  

 

II – Pauta do CRH 

a) Foi colocado que haverá uma homenagem ao Prefeito Carlos Arruda Garms, de 

Paraguaçu Paulista; 

b) Ata: após a inserção de algumas colocações na ata da reunião do CRH de 10/12/09; a 

mesma será encaminhada por e-mail; 

c) Informes da Secretaria Executiva: 

- Proteção de Nascentes: Experiências em andamento – serão apresentadas 

experiências por representantes do projeto Município Verde Azul, do CBRN e do 

FEHIDRO. 

     d) Deliberações: 

        Foram apresentadas as minutas das deliberações e moção que serão submetidas à 

aprovação do CRH, a saber:  

- Deliberação que dispõe sobre o critério para aprovação do financiamento FEHIDRO 

referente aos empreendimentos indicados pelos Comitês, de acordo com a demanda 

induzida definida na Deliberação CRH 097/2009, e que possuem TCRA; 



- Deliberação que dispõe sobre a repartição dos recursos do FEHIDRO, referentes ao 

ano 2010, entre os colegiados do Sistema. 

- Moção recomendando a institucionalização das Câmaras Técnicas de Educação 

Ambiental nos CBHs. Neste item, após análise pela SE CORHI, foi sugerido que a estrutura do 

documento fosse revisada, resumindo os “considerandos” e desconsiderando o trecho que 

sugere um Plano de Trabalho. 

 

III - Apresentação das tabelas finais para repartição dos recursos do FEHIDRO 

- O coordenador da CTPLAN, Alexandre Liazi, relatou que na última reunião da Câmara a 

metodologia da avaliação dos Planos de Bacia foi referendada e que o processo foi bastante 

elogiado. 

- Após nova análise, a tabela com os índices para repartição dos recursos do FEHIDRO foi 

aprovada por unanimidade. 

 

IV – Projetos CORHI 

 a) Foi proposto pela Secretária Executiva, Rosa Mancini, que fosse agendada uma reunião 

específica para discussão dos projetos CORHI e que as demandas fossem apresentadas 

conforme formato utilizado em anos anteriores (documento encaminhado por e-mail) 

b) A representante da SSE, Sônia Vilar, colocou que para o levantamento de dados 

primários seria necessário promover uma capacitação para que esses dados pudessem ser 

atualizados periodicamente. “É necessário não só levantar dados, mas também produzi-

los”. 

Encaminhamentos: 

- Foi sugerida a avaliação do andamento dos projetos CORHI por instituição, e para isso foi 

entregue listagem a todos os presentes, e agendada a próxima reunião para dia 17/03/10 

para avaliação do andamento geral dos projetos, revisão dos procedimentos para avaliação 

de projetos ao CORHI e apresentação das propostas dos órgãos que compõem a SE CORHI, 

seguindo modelo já encaminhado a todos.  

 

V – Oficina: Entendendo a operação dos reservatórios 

Proposta: organizar uma oficina para disseminar conceitos e construir diretrizes e 

recomendações, a ser aprovada pelo CRH, relativa a operação de reservatórios. 

- O representante da SSE, Rui Brasil, colocou que a discussão seria inoportuna do ponto de 

vista político e que não agregaria melhorias a curto prazo.   



- A SE faz a contraproposta de simplificar o evento, deixando-o voltado apenas ao público 

interno com a intenção de informar e produzir um documento explicativo sobre o assunto.  

O representante da CRHi, Gerôncio Rocha, colocou a necessidade de discussão evidente, 

inclusive para a uniformização de procedimentos. Para ele, pensar em períodos pré e pós 

eleitorais sempre manterá uma linha de argumentação negativa.   

A representante da CETESB, Eneida Zanela, apoiou a intenção de informar e fortalecer as 

competências. Eduardo Mazzolenis, também da Cetesb, disse ser necessário, nem que seja 

lentamente, dar início a um processo de discussão e entendimento sobre o assunto. 

O representante da CPLA colocou que a discussão é necessária e que evitá-la poderia ser 

pior, parecendo uma tentativa de politizar a situação.  

O representante do DAEE, Alexandre Liazi, disse que essa é uma discussão política e que 

deveria ser levada aos secretários da SMA e da SSE. 

A SE ficou de encaminhar ao Secretário da SMA a proposta de manter o evento com a 

adequação de ser um evento interno (que deverá ocorrer até o final de maio) e criação de 

um grupo de trabalho para produção de um texto informativo e levantamento das 

informações nas Bacias. 

Rui Brasil explicou os técnicos que teriam que participar desse grupo estão voltados para as 

coisas que estão acontecendo no momento e reafirmou a necessidade de levar a proposta 

aos secretários. 

 

VI – Processo de renovação do segmento sociedade civil no CRH 

- Foram explicados os procedimentos seguidos até o momento e colocada a situação de que 

algumas entidades foram consideradas inabilitadas porque enviaram os mesmos documentos 

que, a rigor, apenas informam e não comprovam a atuação das mesmas. Foi colocada a 

necessidade de agendar uma reunião para análise dos recursos recebidos.  

 

Encaminhamentos:  

- Dia 01/03, às 9hs – reunião com os indicados pelos órgãos que compõem o CORHI para 

análise dos recursos encaminhados pelas entidades da Sociedade Civil  

- Dia 02/03, às 14hs – reunião da SE CORHI para finalizar as análises dos recursos 

encaminhados pelas entidades da Sociedade Civil e encaminhamentos com relação ao evento 

dos reservatórios. 

- dia 17/03, às 9 hs – Apresentação das demandas para Projetos CORHI 2010. 


