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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E 
INSTITUCIONAIS – CTAJI 
 
DATA: 25/11/2013 

LOCAL: CTH - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 - Cidade Universitária - SP 
Horário: 9h 
 
 
REPRESENTANTES CTAJI : 
 

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

2. Reinaldo Leite Machado (titular) – Relator - SAA; 

3. José Barbosa Corrêa Neto (titular) - SPDR; 

4. Neusa M. Assis Marcondes (titular) - SMA; 

5. Laura Stela N. Perez (suplente) – SMA; 

6. Miron Rodrigues da Cunha (titular) – CDPEMA; 

7. Adriano Melo (titular) – FIESP; 

8. Nelson C. R. Pedroso (suplente) – AGDS; 

9. Jorge Rocco (suplente) – CIESP; 

10. Gilmar Ogawa (suplente) – FAESP; 

11. Nelson Brito (titular) – P. M. de Cajamar; 

12. Dário J. S. Peçanha (convidado) – Sabesp 

 

PAUTA: 
1. Informes Gerais; 
2. Aprovação das atas dos dias 05 e 06/11;  
3. Análise da minuta de deliberação CRH e respectivos anexos, que tratam da eleição 
do segmento sociedade civil no CRH;  
4. Análise de um artigo específico da minuta de deliberação CRH que aprova 
procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança dos usuários urbanos e 
industriais. 
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A reunião teve início às 9 horas, com a presença dos representantes da Sociedade 
Civil e Estado. Contudo, até esse momento, ausente o segmento Prefeitura. A Dra. 
Ana Gennari informou aos presentes que, além da convocação ter sido enviada pelo 
correio eletrônico, cuidou, também, de contatar por telefone todos os membros da 
CTAJI representantes do segmento Prefeitura, para que não faltassem à reunião. E 
que, inclusive, deixou recado aos próprios prefeitos para que enviassem os seus 
representantes. A Dra Ana reclamou da frequente ausência do segmento Prefeitura às 
reuniões, o que inviabiliza discussões consideradas importantes por falta de quorum, e 
sugeriu seja a reclamação encaminhada à Secretaria Executiva do CRH. Alertou aos 
presentes, que no presente caso, não haveria tempo hábil para a realização de nova 
reunião. O representante da FIESP, Sr. Adriano Melo, insistiu que a falta de 
participação dos representantes da Prefeitura deveria ser comunicada nos termos dos 
parágrafo 2º., artigo 7º., do anexo a Deliberação 119, de 2010 e que deveria haver 
maior mobilização para a participação dos representantes das Prefeituras. 
Posteriormente, com a chegada do representante da Prefeitura Municipal de Cajamar, 
atingiu-se o quorum mínimo legalmente previsto. Passou-se, então, à análise das 
minutas de atas das reuniões realizadas nos dias 17 de julho de 2013; 05/11/2013; 
06/11/2013, e em 18/11/2013. O Dr. Adriano disse não ter sido enviada a lista de 
presença em anexo. Foram feitas as devidas anotações e correções aos textos nas 
referidas minutas de ata, conforme sugestões apresentadas pelos presentes. A Dra. 
Ana sugeriu que doravante não sejam realizadas reuniões conjuntas entre a CTAJI e 
outras Câmaras Técnicas, dadas as confusões ocasionadas. Proposta julgada 
conveniente pelos presentes. Superada essa fase, passou-se à análise da minuta de 
Deliberação CRH e seus respectivos anexos, que tratam da eleição do segmento 
sociedade civil no CRH. A Dra. Ana Gennari proferiu a leitura da minuta. Abriu-se uma 
ampla discussão em torno do parágrafo primeiro do artigo do artigo 1º. O senhor 
Miron, representante da CDPEMA, protestou contra a exigência de recadastramento 
das entidades já habilitadas, por entender que essas entidades, por estarem 
habilitadas, deveriam ter o cadastro garantido, sem a necessidade da apresentação de 
nova documentação. A Dra. Ana frisou que as entidades estão habilitadas e não 
cadastradas, o que são procedimentos diferentes, e defendeu a exigência trazida pelo 
dispositivo, esclarecendo, ainda, que as habilitadas eram para o período anterior e não 
para o presente. A senhora Neusa, da SMA, levantou a hipótese de fiscalização do 
Tribunal de Contas do Estado. Ante as questões de ordem técnica levantadas por 
determinados membros, a Dra. Ana reiterou aos presentes que o papel da CTAJI é 
analisar os aspectos de cunho legal e institucional da deliberação, enquanto a análise 
do conteúdo é atribuição do CORHI. O senhor Gilmar Ogawa, representante da 
FAESP, apresentou proposta de alteração ao inciso III, do artigo 3º que, com a 
mudança proposta, adotaria a seguinte redação: 
 

“Artigo 3º.... 
... 
III – Usuários Agropecuários: entidades que representam e atuam na defesa 
dos direitos e interesse dos produtores rurais, os quais desenvolvem atividades 
de agricultura e pecuária, nelas incluindo as de silvicultura e aquicultura. 
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Sugeriu, por conseguinte, a mudança na ficha de inscrição para cadastramento de 
entidades do segmento sociedade civil, em seu item 2, de usuários agrícolas para: 
usuários agropecuários. A proposta foi debatida entre os presentes e verificou-se que 
o vocábulo “agrícolas” está consignado no Decreto nº 57.113, de 7 de julho de 2011 – 
alínea “c”, inciso III do artigo 2º. Portanto, não há possibilidade de alterar a referida 
denominação por meio de deliberação do CRH. Com base nisso, o senhor Miron 
destacou que o referido decreto deve ser alterado. E a Dra. Ana Gennari alertou que 
essa matéria é de competência do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de 
São Paulo. O senhor Miron disse ainda, que a sociedade civil deveria ter maior 
representatividade nas decisões do CRH, e que a comissão de eleição, ou seja, o 
CORHI, deveria ser tripartite, não decidido unilateralmente pelo Estado. A doutora Ana 
questionou entre os presentes se alguém concordava com a opinião manifestada pelo 
senhor Miron. Ninguém expressou pensamento favorável ao do representante da 
CDPEMA, aliás, houve posições contrárias ao seu entendimento as quais foram 
enfatizadas pela Dra. Ana Gennari. O senhor Miron disse, ainda, discordar que para 
candidatar-se para o CRH, a entidade tenha que ser membro de 3 (três) comitês da 
bacias. A Dra Ana explicou que a entidade deverá provar a sua participação ativa nos 
comitês de bacias e em três Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, por 
meio de trabalhos efetivamente realizados. Os representantes da CDPEMA, senhor 
Miron, e da AGDS, senhor Nelson Pedroso, disseram ter compromissos agendados 
para o período da tarde e, por essa razão, teriam que retirar-se antecipadamente da 
reunião. Disseram, também, que não foram informados que a reunião se prolongaria 
pelo período da tarde. Pela Dra. Ana Gennari foi dito que a pauta da reunião e o amplo 
material a ser analisado, enviados pelo sistema eletrônico aos membros da CTAJI, por 
si só, foram suficientes para revelar a extensão da reunião, portanto, é presumido o 
seu prolongamento. Dessa forma, disse não procederem as reclamações dos 
representantes da CDPEMA e da AGDS, os quais se retiram da reunião as 11h50. 
Contudo, não indicaram suplentes para substituí-los. Na sequência, a Dra. Ana 
prosseguiu a leitura da minuta. O senhor Gilmar Ogawa, da FAESP, sugeriu a adição 
da alínea “d” ao parágrafo primeiro do artigo 4º, com os seguintes dizeres; 
 

“Artigo 4º... 
 
§1º... 
... 
d) Divulgação junto às principais entidades representativas dos segmentos da 
sociedade civil conforme as categorias previstas no artigo 2º desta deliberação. 

 
A proposta foi analisada e debatida entre os presentes e por fim decidiu-se não alterar. 
O senhor Rocco, sugeriu a inclusão da sigla: “SIGRHI” ao § 2º do artigo 4º: 
 

“Artigo 4º... 
... 
§ 2º - É facultada aos membros do CRH e do “SIGRHI”... 
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O Senhor Adriano da FIESP, sugeriu mudança ao artigo 6º, notadamente, no tocante à 
palavra “fraude”. Disse que gostaria que fosse modificada a redação a ponto de 
garantir a não punição da entidade de boa – fé sugere seja esclarecido que só nos 
casos de comprovada má fé deve ser aplicada a penalidade, resguardando aqueles 
que cometem erros formais ou dúvidas de interpretação. A Dra. Ana ressaltou a 
previsão do parágrafo único do mesmo artigo, o qual garante que a aplicação da 
sanção prevista no “caput” só será aplicada depois de superada a fase de recurso 
prevista no Edital, anexo. Assim, a redação do artigo 6º permaneceu inalterada. 
Passou-se, então, à análise do Anexo I da minuta de Deliberação. O representante da 
CIESP, senhor Rocco, levantou o questionamento do por que da exigência constante 
do item 3.1 do Edital, que determina que as entidades interessadas em participar do 
processo eleitoral, mediante cadastramento ou recadastramento deverão protocolizar, 
presencialmente, no CRH, os documentos relacionados no subitem 3.3 do Edital. A 
sugestão dos representantes da CIESP e da FIESP, é que a documentação possa ser 
enviada pela empresa de Correios ou por meio de correio eletrônico. A Dra Ana 
salientou que essa exigência tem como principal objetivo, resguardar os próprios 
interesses dos representantes da Sociedade Civil, garantindo que sejam eles 
efetivamente cadastrados. Ao passo que, a entrega da documentação pelos Correios 
poderá extrapolar o prazo estabelecido. Os representantes da FIESP e da CIESP 
insistem na proposta de envio pelos Correios, e sugerem seja estabelecida a entrega 
da documentação até 2 (dois) dias antes do término do prazo. Porém, foram 
apontados pelos demais membros, outros problemas que poderão ocasionar a entrega 
da documentação pelos correios, como por exemplo, a paralisação do sistema em 
razão de eventual declaração de greve de funcionários. Nesse sentido, a redação 
permaneceu inalterada. No tocante ao subitem d.1, do item 3.3 do edital, os 
representantes da CIESP e da FIESP, disseram ser impossível atender a exigência ali 
prevista, uma vez que, quem representa os usuários são os sindicatos; a federação 
não os representa para fins de outorga, portanto, não tem nenhum vínculo com os 
usuários em questões relacionadas às outorgas. Enfim, sugerem seja apresentada 
apenas a ata de posse nos Comitês, porque, da maneira como está redigido, 
independe da atuação da entidade candidata, ficando vinculada à ação dos Comitês. 
Na alínea d1, do item 3.3 do edital sugerem que não seja exigida a apresentação de 
outorga, uma vez que: (i) cria uma condição de desigualdade com os demais 
integrantes da sociedade civil; (ii) que quem se candidata a vaga é a entidade 
representativa, que comprova essa qualidade através do seu estatuto; (iii) e vincula a 
candidatura da entidade a terceiros. A FIESP sugere a substituição dessa exigência 
pela apresentação de uma declaração firmada pela entidade interessada. O tema 
ensejou intenso debate entre as partes, contudo, o dispositivo permaneceu inalterado, 
tendo sido retirada pela FIESP a proposta de apresentação de declaração, 
consignando-se que a FIESP e a CIESP não concordam com a exigência do subitem 
d.1. As redações das alíneas “f” e “e” foram invertidas. Considerando o aspecto legal, 
os referidos membros entenderam que não compete a CTAJI discutir sobre esses 
procedimentos e critérios, desde que não afrontem qualquer dispositivo legal, 
conforme previsto no § 3º, do artigo 2º, do Decreto Nº 57.113 de 7 de julho de 2011, 
que  disciplina: " Os procedimentos e critérios para cadastramento e eleição dos 
representantes da sociedade civil serão proposto pelo CORHI, aprovados pelo CRH e 
publicados em edital  60 (sessenta) dias antes da eleição. " 



 

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

 

 
 

5 
 

 
Destaques: 
 

1- Encaminhamento aos membros do CTAJI da deliberação de reuso e da 
lista de presença da reunião conjunta CTUM-CTAJI; 

2- Encaminhamento para a Secretaria Executiva do CRH, pela 
Coordenadoria da CTAJI, de notificação sobre as ausências dos 
membros nas reuniões da CTAJI, nos termos do parágrafo 1º do artigo 
7º cc inciso IV do parágrafo 3º do artigo 8º da deliberação 119. Em 
especial as ausências do segmento Município;  

3- Busca de mecanismos para motivação das Prefeituras nas câmaras 
técnicas. 

 
 
 
  
A reunião foi encerrada às 18hs. 
 
 
 
 

ANA MARIA GENNARI 
Coordenadora da CTAJI 

 
 
 

REINALDO LEITE MACHADO 
Relator 


