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MEMÓRIA DE REUNIÃO ENTRE MEMBROS DA CÂMARA TÉCNICA DE 1 
ASSUNTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS – CTAJI 2 
DATA: 18/11/2013 3 
LOCAL: CTH - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 - Cidade Universitária - SP 4 
Horário: 10h15m 5 
 6 
 7 
REPRESENTANTES CTAJI : 8 
 9 

1. Ana Maria Gennari (SSRH/CRHi - titular); 10 

2. Reinaldo Leite Machado (SAA – titular); 11 

3. Jose Barbosa Corrêa Neto (SPDR - titular); 12 
4. Neusa Marcondes da Silva (SMA – titular); 13 
5. Marcelo Torso (PM Itatiba – titular); 14 

6. Gilmar Ogawa (FAESP – suplente); 15 

7. Laura Stela Perez (SMA – suplente); 16 
 17 
PAUTA: 18 

1 - Análise da minuta da Deliberação que aprova o calendário eleitoral, os 19 
procedimentos para cadastramento, eleição e indicação dos representantes das 20 
entidades do segmento “Sociedade Civil”, no CRH, para o período 2014/2016.  21 

 22 
 23 
ABERTURA: 24 
 25 
Às 10h15m a Dra. Ana Gennari sugeriu fosse feita uma análise informal da minuta, 26 
buscando melhorar o seu texto. Para isso, pediu a colaboração dos participantes, 27 
inclusive daqueles que desejavam retirar-se ressaltando que as suas opiniões, na 28 
condição de membros da CTAJI, são de extrema utilidade. A senhora Neusa, 29 
representante da SMA, manifestou concordância à proposta da Coordenadora. O 30 



 

                              GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
                        SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 

 

 
 

2 
 

representante da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional, senhor 31 
Jose Barbosa, também solicitou o apoio dos representantes da FIESP e da CDPEMA 32 
na análise do material que, não concordaram com a proposta, justificando que o 33 
material havia sido encaminhado dia 14 de novembro quinta feita às 18:50m por e-mail 34 
e a reunião acontecia na segunda feira às 09 da manhã não havendo tempo hábil para 35 
discussão do assunto com a Entidade e na qualidade de representante da entidade a 36 
opinião desta é que deve prevalecer, tendo permanecido na sala apenas como 37 
ouvintes, enquanto aguardavam mais alguns minutos a eventual chegada do 38 
representante do segmento Prefeitura. A Dra. Ana Gennari proferiu a leitura da pauta, 39 
em seguida, passou-se à análise informal da minuta de deliberação: 1. Os presentes 40 
sugeriram a inclusão da sigla “SIGRH” à parte final do primeiro considerando; 2. À 41 
parte final do quarto considerando foi sugerido o acréscimo de: “dos comitês de 42 
bacias.”; 3. Excluiu-se do inciso III, do artigo 3º, os dizeres: “...agricultura irrigada, 43 
aquicultura e criação de animais em geral.”; 4. Por sugestão do representante da 44 
FAESP, senhor Gilmar Ogawa, incluiu-se à redação do artigo 3º, inciso III: “os 45 
produtores rurais que desenvolvam atividades agrosilvopastoris.” Essa questão foi 46 
discutida, pois entendeu-se que poderia conflitar com o Decreto nº 57.113, de 2011. 47 
Assim, o representante da FAESP comprometeu-se a trazer suas sugestões a respeito 48 
dessa matéria; 5. O inciso V do artigo 3º passará a vigorar com a seguinte redação: 49 
“Usuários de recursos hídricos para abastecimento público: entidades que detenham 50 
dentre suas finalidades a representação da categoria abrangendo as atividades 51 
relativas aos sistemas de abastecimento de água ou tratamento de esgoto e 52 
esgotamento sanitário, compreendendo a defesa dos respectivos direitos e 53 
interesses”; 6. Excluiu-se da alínea “c”, do inciso VI, do artigo 3º, o dizer: “... com nível 54 
superior”; 7. Excluiu-se da alínea “b”, do inciso VII, do artigo 3º, os dizeres: “...ou seja, 55 
cujo objeto não comporta partilha entre os seus titulares , pertencendo como um todo 56 
a todos em igual medida e sem atribuição exclusiva a nenhum de seus titulares.”; 8. 57 
Incluiu-se à alínea “c” do parágrafo 1º, do artigo 4º, a seguinte redação: “c) divulgação 58 
às entidades da sociedade civil participantes do SIGRH por intermédio das Secretarias  59 
Executivas, do CRH, CORHI e dos comitês de Bacias Hidrográficas – CBH; 9. 60 
Acrescentou-se à parte final do artigo 7º: “Faz parte integrante da presente 61 
Deliberação o edital e a ficha de inscrição constituídos pelos anexos I e II, 62 
respectivamente.” No tocante aos anexos, foram sugeridas as seguintes mudanças: 63 
ANEXO I a Deliberação CRH Nº.../2013: 1. Do calendário eleitoral: os itens passaram 64 
a ser chamar “alíneas” de “a “ a “z”; 2. No quadro referente ao período incluiu-se o ano 65 
2013; 3. No quadro evento, alterou-se a redação das alíneas “e”, “f” e “j” para: 66 
e)”apresentação de recurso.”, f) “análise de recursos.”; j) Cerimônia de Posse – 67 
Reunião Plenária do CRH; 4. No quadro relativo ao responsável, acrescentou-se às 68 
alíneas “b”, “d”, “g”, “h” e “i”, a sigla CRH; á alínea “e”, substituiu o item “interessados” 69 
por “entidades”. Às 10h15m, o representante da Prefeitura Municipal de Itabiba, 70 
senhor Marcelo Torso, chegou à sala de reunião. O senhor Jose Barbosa Corrêa Neto 71 
da Secretaria do Planejamento, saiu imediatamente atrás dos representantes da 72 
FIESP e da CDPEMA, contudo, não foi possível alcançá-los. O senhor Gilmar Ogawa 73 
recomendou o envio do material para análise minuciosa dos membros da CTAJI. A 74 
Dra. Ana Gennari informou que a minuta de deliberação seria analisada pelo CORHI, 75 
em reunião agendada para o dia 21/11/213 e, no dia 25/11/2013 será oficialmente 76 
analisada pela CTAJI. A reunião foi encerrada às 11h15m. 77 
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 78 
 79 
 80 

ANA MARIA GENNARI 81 
Coordenadora da CTAJI 82 

 83 
 84 

REINALDO LEITE MACHADO 85 
Relator 86 


