
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 

Câmara Técnica de Planejamento – CTPLAN 

Ata da Reunião de 13 de Maio de 2013 

Presentes: 

Os seguintes membros assinaram a lista de presença: 

a) Alexandre Liazi – SSRH/DAEE - membro titular e Coordenador; 

b) Laura Stela Naliato Perez – SMA – Representante; 

c) Rubens José Mario Junior – SLT – Representante; 

d) Karina Ferreira Hisatugo  – PM de Cajamar- representante; 

e) Renata C. Ferreira – PM de S.Bernardo do Campo – representante; 

f) André Elia Neto  – ÚNICA – membro titular; 

g) Nelson Pedroso – AGDS – membro titular; 

h) Miron Rodrigues da Cunha – CDPEMA – representante; 

i) Nilceia Franchi – SSRH/CRHi – convidada; 

j) Stephannie C. Pereira – FAESP – convidada; 

k) Nivaldo Fernandes – DAEE/DRH – convidado; 

l) Denise Coronel – SMA – convidada. 

  

Pauta: 
 
1.        Aprovação da Ata da reunião de 09/04 
2. Nivelamento de conhecimento sobre tópicos a serem discutidos 
(Vocação das UGRHIs e Indicador de aplicação de recursos financeiros) 
3. Outros assuntos. 

 

Abrindo a reunião Alexandre Liazi, coordenador da CTPLAN esclareceu aos 

presentes que a ata da reunião de 09/04/2013 não foi enviada anteriormente e 

por isso será enviada por email para observações e aprovação na próxima 

reunião, juntamente com a presente ata.  

O Sr. Alexandre justificou, que o item reenquadramento ficou para discussão 

posterior, em função da agenda, das outras CTs (UM, AS, Etc.), ainda 

permanecer com a discussão do reuso dos recursos hídricos. 

Após esta justificativa, para nivelamento de conhecimento, foi apresentado o 

material disponibilizado no link, com intervenções do Sr. Miron, da Sra. Renata 

e do Sr. Nelson, tendo sido auxiliado nos esclarecimento sobre caracterização 

das UGRHIs pelo Sr. Nivaldo. 



Findado os esclarecimentos, ficou agendada a próxima reunião para 

10/06/2013, com apresentação sobre a evolução dos relatórios de situação e 

seus indicadores pela Sra. Nilceia. 

O Sr. Alexandre ficou com o compromisso de fazer uma consulta aos CBHs 

sobre a necessidade de mudança das vocações das UGRHIs e apresentar, se 

possível, a resposta na próxima reunião, bem como apresentar a proposta de 

subdivisão das UGRHIs baseada nos PBH (Planos de Bacia Hidrográfica). 

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 


