
REUNIÃO CORHI 14/06/10 
DAS 14 ÀS 17 HORAS 

 
Presentes: da CRHi: Rosa Maria Mancini, Secretária Executiva do CORHI, Gerôncio Albuquerque, Flavia 

Braga Rodrigues, Ana Maria Panarelli, Wagner Cabelho, Wagner Lima, Cíntia Nicolau,Tiago F. Rocha; da 

SSE: Rui Brasil Assis; do DAEE: Alexandre Liazi, Eliseu Ayabe; da CPLA: Marco Antônio Gomes. 

 

Pauta 

I - Plano de Mídia  

Em função do Projeto Plano de Mídia (CRHi) não ter sido referendado na última reunião do CRH, e levando-

se em conta a importância do mesmo para todo o Estado de São Paulo, foram sugeridas alterações no texto. 

Rosa Mancini solicitou que Gerôncio consolidasse todas as sugestões e reestruturasse o projeto. Rui Brasil 

sugeriu uma conversa com a SECOM (Secretaria de Comunicação) antes de apresentar novamente o projeto. 

Alexandre Liazi informou que na reunião da CTPlan, quando foram apresentados os projetos CORHI, o 

projeto de mídia não havia sido rejeitado, mas deveria ser adequado ao Plano de Mídia do Estado, fato este 

registrado em Ata. Rosa Mancini explicou que esse projeto é uma demanda de todos os Comitês de Bacia 

Hidrográfica, manifestada na reunião de São Pedro em fevereiro de 2010. 

Em seguida, foi marcada reunião da CTPlan para o dia 23/06, às 9h, no CTH, para apresentação do projeto 

de mídia reformulado. Convocação vai ser feita pelo DCIG. Flavia Braga ficou responsável por fazer contato 

com a SECOM. 

 

II – Ata de 12 de maio de 2010 aprovada por unanimidade. 

 

III – Câmaras Técnicas – Flavia Rodrigues fez algumas considerações sobre as Câmaras Técnicas e 

ponderou-se: 

1) Que é necessário padronizar os procedimentos explicitados na Deliberação nº 33. Todos os 

representantes das Câmaras devem conhecê-la para que os trabalhos sejam mais bem direcionados. 

2) Que deve haver maior sincronia quando da renovação dos membros das Câmaras.  

Rosa salientou que há um desnível de trabalho entre as Câmaras Técnicas. 

Rui Brasil colocou que as Câmaras Técnicas são instâncias de apoio ao CRH e, portanto é papel daquele 

colegiado, mediante proposta do CORHI, propor a agenda das Câmaras Técnicas. 

Geroncio Rocha sugeriu uma reunião com os coordenadores e relatores de todas as Câmaras Técnicas 

para definir prioridades. Colocou que na reunião em Ubatuba, com os secretários executivos, foi definida 

uma pauta para ser desenvolvida por algum tempo, onde se discutirá os Planos Nacional e Estadual de 

Recursos Hídricos e os Planos de Bacia. Disse que as Câmaras Técnicas poderiam direcionar suas pautas 

para essas discussões. Rosa Mancini ponderou que isso criaria um Fórum de Câmaras Técnicas que nós 

não temos como acompanhar. 

A reunião sugerida com as Câmaras Técnicas foi marcada para o dia 30/06/2010, com local e horário a 

definir. 

Rui Brasil reforçou que o CORHI deverá propor uma agenda para as Câmaras, e que os conselheiros do 

CRH precisam conhecer o que está acontecendo nas mesmas, pois isto estabelecerá um ritmo para o 



seu funcionamento. Rosa salientou que todas as Deliberações devem passar por análise nas Câmaras 

Técnicas antes de serem submetidas ao CRH. 

 

IV – Encaminhamento: Flavia vai elaborar lista de questões que devem ser padronizadas para atuação das 

Câmaras Técnicas: conhecimento do Decreto 53.806, de 11/12/2008 e da Deliberação CRH nº 33, de 

26/06/2001, sobre a composição, os mandatos, a sincronia nas eleições, para renovação de representantes. 

Rosa sugeriu que o grupo pensasse o que seria prioritário para cada Câmara Técnica e fizesse uma análise 

da planilha que explicita o que cada uma delas está desenvolvendo. Solicitou que até o dia 18/06/10 fossem 

enviadas sugestões para complementar o material já existente. Depois da reunião com as Câmaras Técnicas 

fazer consulta ao CRH. 

 

V – Priorização do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

Geroncio fez um breve relato sobre o início do processo de revisão do Plano Nacional, no Fórum de 

Fortaleza, quando se entendeu que muitos dos Estados presentes desconheciam o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos. Este apresentava um número excessivo de sub-programas que precisavam ser 

priorizados. Na reunião de Belo Horizonte os representantes dos Estados ponderaram que seria necessário 

escolher entre aqueles sub-programas que cada Estado poderia assumir, e que os mesmos deveriam  

colocar suas expectativas nas discussões durante a revisão.   

Para os sub-programas priorizados deveriam ser indicadas metas e ações, assegurada nesse processo a 

participação dos Estados. Para tanto, foi sugerida a criação de Grupos de Trabalho em cada Estado para 

estudar e definir quais seriam as prioridades para cada um deles. 

 

Dando continuidade, Geroncio Rocha sugeriu o trabalho de se cruzar as metas do Plano Nacional com as 

metas do Plano Estadual de São Paulo, para determinar quais são os sub-programas prioritários e 

compatíveis entre eles. Ficaram responsáveis pelo trabalho: Geroncio Rocha, Ana Panarelli, Wagner Cabelho 

e Tiago Rocha. Este trabalho inicial será apresentado no dia 16/06 próximo, ao GT criado pela Deliberação 

CRH Nº 117/2010, que será responsável no Estado de São Paulo pelo trabalho de revisão do Plano Nacional 

e indicação das metas e ações prioritárias para o Estado.  

Foram distribuídas aos presentes ficha de detalhamento de metas e ações para análise, assim distribuídas: 

Fichas Nº      Responsável 
1 Ana Panarelli 
2 Liazi 
3 Eliseu 
4 Tiago 
5 Laura 
6 Flavia/Geroncio 
7 Rui Brasil 
8 Eliseu 
9 Geroncio 
10 Liazi 
11 Geroncio 
12 Marco Antonio/Tiago 

Essas fichas serão apresentadas no dia 16/06 na reunião do GT. 

Próxima reunião do CORHI agendada para o dia 06/07/10, às 9 horas, na sala de reuniões da CRHi. 


