
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 

Câmara Técnica de Planejamento – CTPLAN 

Ata da Reunião de 09 de abril de 2013 

Presentes: 

Os seguintes membros assinaram a lista de presença: 

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

b) Maurício Lenzi Brandão – SSRH/CRHi – representante; 

c) Laura Stela Naliato Perez – SMA – Representante; 

d) Fernando Jordani Feliti – PM de Cajamar- representante; 

e) Ronaldo Vasques – FIESP – membro titular; 

f) Gilmar Ogawa – FAESP – membro titular; 

g) Vânia Lucia Rodrigues – SABESP – convidada; 

h) Niceia Franciti – SSRH/CRHi – convidada; 

i) Denise Coronel – SMA – convidada. 

  

Pauta: 

 

1. Apresentação dos resultados da aplicação da metodologia aprovada de 

distribuição dos Recursos FEHIDRO ( deliberação CRH 147/12) para 2013 

2. Apresentação de material, para conhecimento, sobre cobrança do CBH-TG,  

3. Discussão da condução do programa de trabalho da CTPLAN para 2013. 

4. Outros assuntos. 

 

OBS: Aguardou-se a chegada do representante de um dos municípios para que 

se respeitasse o quórum legal para validação da reunião e suas decisões, 

conforme reza as normas regimentais. 

 

Abrindo a reunião Alexandre Liazi, coordenador da CTPLAN esclareceu aos 

presentes as razões de estar realizando a primeira reunião do ano somente 

agora em abril.  

O Sr Coronato pediu a inversão da pauta de modo a falar em primeiro lugar o 

item 2, o que foi aceito por todos. 

O Sr. A. C. Coronato do DAEE e membro da Câmara Técnica da Cobrança 

CTCOB expôs sobre as discussões havidas a respeito da proposta da 

cobrança encaminhada pelo Comitê da Bacia do Turvo Grande – CBH-TG para 

aprovação do CRH. Coronato informou que a documentação da proposta do 



CBH-TG foi amplamente analisada e devolvida para o comitê com sugestões 

de adequações e após o atendimento dessas sugestões foi considerada pela 

CT-COB em condições de ser submetida à aprovação do CRH. Porém, foi 

informado pelo membro Ronaldo representante da FIESP que na análise da 

Câmara Técnica Assuntos Jurídicos e Institucionais foi questionada o quórum 

qualificado exigido para aprovação da cobrança, quando da aprovação pelo 

comitê e haveria necessidade de esclarecimentos por aquele comitê para que a 

proposta pudesse ser submetida ao CRH. 

Passando ao item seguinte, Alexandre fez uma rápida apresentação, uma vez 

que este assunto já foi amplamente discutido pela CTPLAN, da planilha de 

cálculo dos índices de distribuição dos recursos do FEHIDRO entre os comitês 

de bacia com os seus dados definitivos e que irão constar da Deliberação do 

CRH. Apresentou como resultado os percentuais que serão destinados a cada 

um dos colegiados. 

Finalmente passou ao item referente ao programa de trabalho para a CTPLAN 

para o ano de 2013, com base no Relatório de Atividades da câmara de 2012, 

onde constou a seguinte proposta de trabalho para 2013: 

Proposta de indicadores de acompanhamento de eficácia e eficiência da 

aplicação de recursos financeiros no âmbito dos recursos hídricos, com o 

devido acompanhamento das ações implantadas ou em implantação nas 

UGRHIs; 

Proposta de revisão da vocação das UGRHIs ( Industrial / em Industrialização / 

Agropecuária / Conservação) 

Proposta de conteúdo mínimo para estudo de reenquadramento dos cursos 

d´água das UGRHIs, baseado na proposta entregue pelo CBH-PCJ. 

Durante as discussões sobre a agenda de 2013, algumas sugestões e dúvidas 

assim se registram: 

1. Como será trabalhado os itens da agenda proposta?; 

2. Discussão sobre como deverá ser analisado e como será obtido as 

informações; 

3. Trabalhar paralelamente as propostas; 

4. Trazer pessoas para fazer apresentações; 

5. Reuniões conjuntas, sempre que necessário; 

6. Aventar a hipótese de reuniões de um dia inteiro. 

 

Esclareceu que o item sobre o estudo de reenquadramento deverá ser um 

assunto a ser discutido em conjunto com outras câmaras técnicas e que irá se 

articular com os outros coordenadores para agendar essa discussão. Ficou, 



ainda, de encaminhar aos membros e convidados da CTPLAN de material para 

subsidiar as discussões dos itens referentes ao acompanhamento da eficiência 

e eficácia da aplicação dos recursos financeiros e a proposta de revisão da 

vocação das UGRHIs. Foi, ainda, acordada pelos presentes a realização de 

reuniões mensais da CTPLAN, em princípio, todas as segundas feiras da 

segunda semana do mês.  

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. 

 

 


