
 

 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 1 

Câmara Técnica de Planejamento – CTPLAN 2 

Ata da Reunião de 16 de outubro de 2014 3 

Presentes:  4 

1. Gilmar Ogawa – FAESP - titular; 5 

2. Jorge L. Rocco – CIESP - titular; 6 

3. Laura Stela Perez – SMA/CPLA – titular; 7 

4. Maria Angélica C. Pereira – Sec. Planejamento - suplente; 8 

5. Nelson Antônio Portero Junior – PM Bertioga - titular; 9 

6. Ricardo Ribeiro Ferreira da Silva - ABES - suplente; 10 

7. Vânia Lucia Rodrigues – SSRH/SABESP – suplente e Coordenadora; 11 

Convidados: 12 

8. José Eduardo Campos - DAEE; 13 

9. Nilceia Franchi – SSRH/CRHi – relatora. 14 

Pauta: 15 

1º. Aprovação da ata da Reunião Conjunta CTPLAN e CTAS de 19/09/14; 16 
2º. Apresentação: Avaliação do GT Agentes Técnicos do FEHIDRO; 17 
3º. Informe sobre os trabalhos do GT Enquadramento;  18 
4º. Outros assuntos.  19 

Relato: 20 

A Coordenadora Vania Lucia Rodrigues iniciou a reunião informando aos presentes que o item 2 da 21 

pauta fora adiado porque o responsável pela apresentação do GT Agentes Técnicos do FEHIDRO, Sr. Rui 22 

Brasil/SSRH, não pode comparecer a esta reunião em função de demanda do Gabinete da SSRH. Ficou 23 

agendado seu comparecimento em uma próxima reunião da CTPLAN. 24 

A Coordenadora apresentou a Ata da Reunião Conjunta CTPLAN e CTAS, ocorrida em 19/09/14. Os 25 

integrantes da CTPLAN fizeram suas considerações e solicitaram correções nesta ata, que foi então 26 

aprovada e será encaminhada à Coordenadora da CTAS, para aprovação também nesta Câmara. 27 

A Coordenadora solicitou que o convidado Sr. José Eduardo Campos/DAEE falasse sobre os trabalhos do 28 

GT-SAG. O Sr. José Eduardo relatou que houve uma reunião de membros do GT-SAG com o Coordenador 29 

da CRHi, Sr. Walter Tesch, na qual ficou definido que o Seminário sobre a Área de Proteção do SAG será 30 

um evento com um dia de duração e será realizado na cidade de Ribeirão Preto, por se tratar de uma 31 

cidade referência na área do SAG, com histórico de discussão do tema e que dispõe da infraestrutura 32 

necessária à realização deste evento. O Sr. Walter Tesch sugeriu que o GT-SAG amplie a discussão para 33 

outros aspectos das águas subterrâneas, além do SAG. 34 

O Sr. José Eduardo relatou também que, em conversa com a Coordenadora da CTAS, foi informado de 35 

que este Seminário deverá ocorrer em 2015 (data a ser discutida na próxima reunião do GT-SAG). 36 

Segundo o Sr. José Eduardo, pode haver aspectos positivos no adiamento do Seminário – havendo mais 37 



 

 

tempo para as discussões, porém não será possível entregar ao CRH um produto final do GT-SAG ainda 38 

em 2014. 39 

A Coordenadora solicitou que o Sr. Jorge Rocco/FIESP falasse sobre os trabalhos do GT-Enquadramento. 40 

O Sr. Jorge Rocco relatou que o Seminário sobre Enquadramento previsto para 2014 foi adiado, porque 41 

se entendeu que o GT-E deve buscar o desenvolvimento de um produto (na forma de texto) que alinhe 42 

os conhecimentos e as discussões do grupo e com maior participação da CETESB. Relatou também que o 43 

representante da CETESB no GT-E, Sr. Eduardo Mazzolenis, colocou em reunião próxima-passada que 44 

este grupo deve discutir as questões de Enquadramento em consonância com aspectos do 45 

Gerenciamento Costeiro, abrangendo a questão das águas salobras e salinas. 46 

O Sr. Jorge Rocco relatou também que foi encaminhado aos integrantes do GT-E o documento “GT 47 

Enquadramento - Subsídios ao estabelecimento de diretrizes”, para o qual se espera contribuições dos 48 

integrantes até o dia 20/out/14. Após esta data o Sr. Jorge, como Coordenador do GT-E, fará a 49 

consolidação das contribuições. Ficou acertado que a próxima reunião do GT-E será em 27/out/14 e a 50 

relatora, Sra. Vania, encaminhará aos integrantes as novas datas e demais informes para esta reunião.  51 

A Coordenadora informou aos participantes da solicitação da CRHi de que fosse antecipada a próxima 52 

reunião da CTPLAN para 03/nov/14, para que se desse a discussão e aprovação do documento 53 

“Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo – 2010-2012” em consonância com 54 

os prazos previstos em função da agenda do CRH. Nesta reunião haverá uma apresentação do 55 

DGRH/CRHi, departamento responsável pela elaboração deste Relatório, o qual será encaminhado aos 56 

integrantes da CTPLAN antecipadamente. 57 

Não havendo outros assuntos a serem discutidos foi pré-agendada a próxima reunião para 58 

03/nov/2014, às 09h30, no mesmo local, e deu-se por encerrada a reunião. 59 

Ata elaborada por Nilceia Franchi, aprovada em reunião da CTPLAN de 08/12/2014. 60 


