
 

 

ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO – CTPLAN 
 
 

DATA: 24 de agosto de 2010. HORÁRIO: 14h00. 
LOCAL: Sala de reunião da CPLA – Av. Prof. Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 6 – Alto de Pinheiros 
– São Paulo – SP. 
 
PARTICIPANTES: 
 
 
Miron Rodrigues da Cunha   CDPEMA  mironrc@gmail.com    11 9315-4002 
José Luiz Fontes   SAA/CATI fontes@cati.sp.gov.br   19 8233-8035 
Wagner Cabelho   SMA/CRHi wagnerl@ambiente.sp.gov.br  11 3133-4155 
Wagner Nistardo Lima    SMA/CRHi  wagnern@ambiente.sp.gov.br    11 3133-4148 
Cintia Elena Nicolau    SMA/CRHi  cintiae@ambiente.sp.gov.br   11 3133-4148 
Gerôncio Rocha   SMA/CRHi  geroncio@ambiente.sp.gov.br    11 3133-4185 
Ana Lucia Aurélio    SMA/CRHi  analuciaa@ambiente.sp.gov.br   11 3133-4288  
Vânia Lucia Rodrigues   SABESP  vaniarodrigues@sabesp.com.br  11 3388-9191 
José Luiz Fontes    SAA/CATI  fontes@cati.sp.gov.br     19 3743-3701 
Gilmar Mangueira da Silva   PM de São Bernardo do Campo 
gilmar.mangueira@saobernardo.sp.gov.br       11 4348-1041  
André Elia Neto    ÚNICA  andre@ctc.com.br   19 3429-8136  
Enio Campana     ABCON  ecampana@fozdobrasil.com   11 3165-6151 
Orivaldo Brunini    FUNDAG  brunini@iac.sp.gov.br    19 3233-8035) 
Jorge Rocco    CIESP  jlsrocco@ciesp.org.br  jorge@rocco.srv.br  

 11 3549-3560 
 
COORDENAÇÃO: 
Alexandre Liazi  DAEE   aliazi@sp.gov.br 
 
RELATORIA: 
Wagner Cabelho   SMA/CRHi  wagnerl@ambiente.sp.gov.br 
 
 
Pauta: 
I – Renovação do segmento Sociedade Civil; 
II – Plano Estratégico de Comunicação sobre o Sistema e a Preservação dos Recursos Hídricos no Estado 
de São Paulo; 
III – Participação da Câmara Técnica de Planejamento na atualização do Plano Estadual de Recursos 
Hídricos para o período 2011-2014. 
 
Abertura. 
Devido à ausência do Sr. Alexandre Liazi, a coordenação da reunião ficou interinamente a cargo do Sr. 
Wagner Cabelho. O Sr. Wagner Lima, por sua vez, ficou incumbido de fazer o relato da mesma. 
Constatado o quórum para a realização da reunião, o Sr. Wagner Cabelho iniciou-a justificando a 
ausência do Sr. Alexandre Liazi e, em seguida, listou os temas da pauta.  
 
Discussão dos itens da pauta: 
 
I – Renovação do segmento Sociedade Civil.  
O Sr. Wagner Cabelho apresentou as entidades que, na reunião do CRH ocorrida em 08 de junho de 2010, 
demonstraram interesse em pleitear vagas na CTPLAN. Em seguida, os representantes da sociedade civil 
presentes reuniram-se para escolher as quatro entidades titulares e as suas respectivas suplentes. A 
composição ficou assim estabelecida: 
 
 



 

 

Titular Suplente 
FIESP CIESP 

CDPEMA FUNDAG 
UNICA SIFAESP 
ABCON ASSEMAE 

 
 
Foram indicados também os representantes de cada entidade na CTPLAN: O Sr. Jorge Rocco será o 
representante da CIESP e a Sra. Anícia Aparecida Baptistello Pio, embora ausente, foi definida como a 
representante da FIESP; O Sr. Miron e o Sr. Brunini foram definidos, respectivamente, como 
representantes da CDPEMA e da FUNDAG; o Sr. André será o representante da UNICA, e o mesmo 
indicou a Sra. Renata Fernandes Vieira Camargo, ausente, para representar a SIFAESP; O Sr. Enio será o 
representante da ABCON e foi proposto como representante da ASSEMAE o Sr Hugo Marcos Piffer 
Leme, ausente, mas que justificou via e-mail sua ausência na reunião.   
 
Aprovação da ata. 
Aprovada como apresentada a Ata da reunião de 23 de junho de 2010. 
 
Informes gerais. 
O Sr. Wagner Cabelho, a pedido da Sra. Denise Taffarello (relatora da CTCOB), apresentou proposta de 
data (09 de setembro) para a realização de uma reunião conjunta (CTPLAN, CTCOB e CTAJI), cujo 
assunto será a cobrança pelo uso da água nos CBHs MOGI e PARDO. A própria Sra. Denise foi 
convocada a participar brevemente da reunião ora relatada para esclarecer algumas dúvidas quanto a isso. 
O Sr. Jorge Rocco argumentou que, devido às alterações sugeridas nas propostas de cobrança dos CBHs 
acima citados, fato ocorrido em reunião da CTCOB, talvez não haja tempo suficiente para que os CBHs 
discutam essas sugestões. Além disso, ainda segundo o Sr. Jorge Rocco, no dia 30 de agosto acontecerá 
reunião da CTCOB, na qual também serão apreciadas as propostas de cobrança dos CBHs SM e RB, que 
também podem ser discutidas posteriormente na reunião conjunta; sendo assim, possíveis sugestões de 
mudanças nas propostas dos CBHs SM e RB dificilmente serão avaliadas até o dia 09 de setembro. 
Diante do exposto, a Sra. Denise propôs a sugestão de uma outra data para a realização da reunião 
conjunta a ser definida na reunião da CTCOB do dia 30 de agosto. Todos acataram tal proposta. 
 
II – Plano Estratégico de Comunicação sobre o Sistema e a Preservação dos Recursos Hídricos no 
Estado de São Paulo. 
O Sr. Wagner Cabelho falou sucintamente do que foi discutido acerca do Plano Estratégico na última 
reunião e das mudanças sugeridas pelo Sr. Gerôncio. O Sr. Gilmar, que ficou encarregado de consultar 
alguns prefeitos, disse que não possível reunir-se com eles e, portanto, foi possível fazer a consulta. 
Sugeriu, então, deixar para apreciar essa matéria da pauta em outra reunião. No entanto, algumas 
considerações foram feitas, destacando-se os argumentos contrários à aprovação do projeto do Plano 
Estratégico.  
Acerca das exigências para elaboração dos projetos, o Sr. Miron afirmou existir um desequilíbrio no que 
se exige do Estado e no que se exige da sociedade civil. Sobre esse aspecto, o Sr. Gerôncio disse que 
todos os outros projetos foram apresentados do mesmo modo. O Sr. Jorge Rocco questionou se os 
comitês foram consultados sobre tal projeto, e o Sr. Gerôncio respondeu que tal programa é demanda dos 
Secretários Executivos dos CBHs. O Sr. Miron disse que, embora concorde com a necessidade de um 
plano de comunicação, discorda dos pontos técnicos apresentados no projeto. Foi sugerido, pelo Sr. 
Brunini, a contratação de empresa especializada para elaborar um Termo de Referência. Por sua vez, o Sr. 
Jorge Rocco perguntou se a própria CRHi pode elaborar esse TR. Por fim, a recomendação da CTPLAN é 
a elaboração de um Termo de Referenciado do referido Plano e a posterior reapresentação à Câmara. 
  
III – Participação da Câmara Técnica de Planejamento na atualização do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos para o período 2011-2014. 
A Sra. Ana Lucia apresentou as fases para a elaboração do PERH 2011-2014, destacando a dinâmica dos 
trabalhos e os objetivos da 1ª Oficina de Trabalho para atualização das Metas, a ser realizada nos dias 1º e 
2 de setembro com a participação de representantes do SIGRH (CRH, CORHI, comitês de bacia 
hidrográfica, câmaras técnicas do CRH, órgãos gestores, secretarias de Estado), além de representantes da 



 

 

Assembléia Legislativa. Os objetivos dessa 1ª Oficina, segundo a apresentação da Sra. Ana Lucia, são: 
atualizar as metas estabelecidas no PERH 2004-2007; discutir as bases e a metodologia para firmação de 
um pacto institucional na implementação do PERH 2011-2014; e identificar ações e/ou programas para a 
pactuação das metas propostas. De acordo com a dinâmica proposta para a 1ª Oficina, após as 
apresentações dos desafios da pactuação, da avaliação da implementação do PERH (ações e 
investimentos realizados) e da situação atual e tendências dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, 
ocorrerá a formação de grupos de trabalho com o intuito de rever e propor metas e programas para o 
PERH.  
Em relação à participação das câmaras técnicas na elaboração do PERH 2011-2014, cada uma delas fará 
propostas de programas específicos de acordo com suas respectivas competências. Em função disso, e 
atendendo à solicitação expressa no convite da 1ª Oficina para que cada câmara técnica do CRH indique 
três representantes, solicitação reforçada pela Sra. Ana Lucia durante a reunião, foram indicados pela 
CTPLAN o Sr. José Luiz (SAA/CATI), um representante da FUNDAG (nome a confirmar) e um 
representante da UNICA (nome a confirmar). A Sra. Ana Lucia lembrou aos indicados a necessidade da 
confirmação da inscrição via e-mail, conforme solicitado no convite da 1ª Oficina. Ressaltou ainda que a 
minuta do PERH deverá ser apreciada em futura reunião da CTPLAN, por isso será importante indicar 
um quarto representante dessa câmara técnica para acompanhar todo o processo de realização da 1ª 
Oficina. Todos concordaram que seria interessante que o coordenador, o Sr. Alexandre Liazi, da 
CTPLAN seja este quarto representante.  
 
Considerações finais. 
Tendo sido cumprida a pauta, a Sr. Wagner Cabelho encerrou os trabalhos agradecendo a presença de 
todos. 
 
Próxima reunião: 
Não foi definida a data da próxima reunião. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Liazi 
Coordenador da CTPLAN 

 
 
 
Wagner Cabelho 
Relator da CTPLAN 

 
 
 


