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ATA DA REUNIÃO DA CTAJI 

 

DATA: 12 de novembro de 2015 

LOCAL: Centro Tecnológico de Hidráulica – CTH, USP – Cidade Universitária – São 

Paulo/SP - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 

HORÁRIO: 09h 

 

Presenças: 

Ana Maria Gennari (SSRH), Marinez Gaspar Lourenço (SSRH), César Louvison (SSRH), 

Noeli Pires Bueno (PM Assis), Jorge Luiz Silva Rocco (FIESP), Gilmar Ogawa (FAESP), 

Ana Lúcia Aurélio (SSRH/DGRH), Fabio da Silva Laurindo (PM Santa Isabel). 

  

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 

 

1 – Abertura: A coordenadora da CTAJI, Ana Maria Gennari, verificado o quorum, deu as 

boas vindas aos representantes dos segmentos do Estado, dos Municípios, da Sociedade 

Civil e demais convidados. Explicou, ainda, que a CTAJI deve analisar questões 

estritamente de cunho jurídico e institucional e que questões técnicas não estão dentre as 

competências da CT;  

 

2 – Aprovação da ata da reunião de 29/07/2015: Após leitura, a ata foi aprovada;  

 

3 – Minuta de Deliberação CRH que aprova o calendário eleitoral, os procedimentos 

para cadastramento, eleição e indicação dos representantes das entidades do 

segmento Sociedade Civil no CRH, para o período 2016 – 2018: Foi avaliada e 

encaminhada à Secretaria Executiva do CRH; 

 

4 – Minuta de Deliberação CRH que aprova procedimentos, limites e condicionantes 

para revisão dos mecanismos e valores de cobrança pela utilização dos recursos 

hídricos de domínio do Estado de São Paulo, para os usuários urbanos e 

industriais: Preliminarmente, a representante da Coordenadoria de Recursos Hídricos, 

Ana Lúcia Aurélio, fez as devidos esclarecimentos acerca da matéria. Após, foi avaliada a 

matéria e encaminhada à Secretaria Executiva do CRH, a referida minuta; 

 

5 - Minuta de Deliberação CRH que aprova a minuta de anteprojeto de Lei que 

dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos: A representante da 

Coordenadoria de Recursos Hídricos, Ana Lúcia Aurélio, fez as devidos esclarecimentos 

acerca da matéria. Após, foi avaliada a matéria e encaminhada à Secretaria Executiva do 

CRH, a referida minuta; 

 

6 – Encerramento: Tendo sido cumprida a pauta, a coordenadora agradeceu as 

presenças e deu por encerrada a reunião.  

 

Ana Maria Gennari 

Coordenadora CTAJI 


