
MEMÓRIA DA REUNIÃO CORHI 
 02/03/2010 – 14h 

 
Presentes: Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do CORHI, Rui Brasil Assis (SSE), Alexandre 

Liazi, Eliseu Itiro Ayabe e Ana Maria Gennari (DAEE), Eneida Moraes Zanela e Eduardo Mazzolenis 

(CETESB), Marco Antonio Gomes e Paulo Eduardo A. Camargo Cruz (CPLA), Flávia B. Rodrigues, 

Neusa Fornasier, Wagner Nistardo Lima, Cintia Elena Nicolau (CRHi). 

 

Pauta: 

I - Leitura da Memória da reunião de 22 de fevereiro de 2010.  

II – Avaliação dos Recursos encaminhados pelas entidades da Sociedade Civil. 

III – Encaminhamentos com relação ao evento “Entendendo a operação dos 

reservatórios”. 

 

Informes: 

A Secretária Executiva informou que a nova versão do SIGRH já estava no ar. Explicou que 

o site foi reestruturado e teve seu visual modernizado. Novos espaços foram criados para 

disponibilizar informações sobre as Câmaras Técnicas do CRH e CORHI.  

 

I – A Ata foi aprovada com as seguintes observações: 

A) Eliseu: correção do nome do Eng. Noboru no trecho que trata das prioridades temáticas 

para aplicação do dinheiro do CORHI. 

b) Rui: No item que fala sobre a oficina “Entendendo a operação dos reservatórios”, 

substituir o trecho que mostra a sua primeira fala por: ...teceu observações sobre o atual 

período chuvoso e a grande quantidade de demandas geradas à SSE em relação a isso. 

Desta forma, e evento seria inoportuno no momento. 

 

II – Flavia explicou como haviam transcorrido as reuniões da comissão responsável pela 

análise e avaliação dos documentos apresentados pelas entidades interessadas em 

participar da eleição do segmento Sociedade Civil do CRH formada por: Ana Maria Gennari 

(DAEE), Flavia Braga Rodrigues, Wagner Nistardo Lima, Cintia Helena Nicolau, Lucas Affini 

Cazeto (DCIG/CRHi), Marco Antonio Gomes e Paulo Eduardo A. Camargo Cruz (CPLA). 

As reuniões foram realizadas em 11/02/10, para análise da documentação apresentada 

pelas entidades, e em 01/03/10, para análise da documentação das entidades 

consideradas inabilitadas e que entraram com recurso. 



Cíntia explicou que durante o processo foram cadastradas 40 entidades, sendo 23 

consideradas habilitadas e 17 inabilitadas. Os recursos foram recebidos até o dia 26 de 

fevereiro. Das 10 entidades que solicitaram revisão da documentação apresentada, 03 

foram consideradas habilitadas e 07 permaneceram inabilitadas.  

Na seqüência, foram apresentados os documentos das entidades consideradas habilitadas 

pela comissão, para análise e avaliação dos membros da SE do CORHI que ratificaram a 

posição do grupo que analisou os documentos previamente. 

Além disso, foi apresentada uma minuta de comunicado a ser publicado com a relação das 

entidades consideradas inabilitadas. Foram sugeridas modificações no texto. Como 

encaminhamento, ficou definido que todas as alterações seriam feitas e a nova versão 

seria encaminhada a todos os presentes para apreciação e possíveis sugestões. 

Foi esclarecido que as sete entidades consideradas inabilitadas entregaram material 

idêntico para ser analisado e não comprovaram participação efetiva em três UGRHIs, como 

solicitado pelo Edital. Todas elas participam de reuniões de uma entidade denominada 

Comitê Vivo, mas não comprovam atuação e participação efetiva em projetos, somente 

participam de reuniões.   

Os resultados, tanto para as entidades habilitadas como para as inabilitadas, deverão ser 

publicados no Diário Oficial do Estado e no site do SIGRH, até o dia 05 de março. 

 

III – Encaminhamentos com relação ao evento “Entendendo a operação dos reservatórios” 

A SE do CORHI colocou que foi elaborada uma versão modificada sobre o evento, 

conforme combinado na última reunião, que posteriormente foi apresentada ao secretário 

Xico Graziano e ao secretário adjunto da SMA. Em seguida, esta versão foi enviada à 

secretária Dilma Pena (SSE) para apreciação, que comunicou em reunião com a SE que 

neste momento a SSE não está preparada para enfrentar tal atividade e solicitaram que o 

evento fosse prorrogado. Sendo assim, o evento não será realizado neste momento. 

Ponderou-se, entretanto, que esta discussão poderia ser realizada somente entre os 

órgãos gestores, para troca de informações, levantamento de dados não existentes e 

amadurecimento quanto às medidas a serem tomadas daqui para frente. É necessário se 

entender melhor o que está acontecendo. 

Próxima reunião do CORHI: dia 17/03, às 9 horas, para análise das demandas de projetos 

CORHI. Foi solicitado que cada entidade membro do CORHi encaminhe seu material para a 

Flavia antes da reunião. 

 


