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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E 1 
INSTITUCIONAIS – CTAJI 2 
 3 
DATA: 20/01/2014 4 
LOCAL: CTH - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 - Cidade Universitária – USP -5 
SP 6 
Horário: 14h 7 
 8 
 9 
REPRESENTANTES CTAJI : 10 
 11 

1. Ana Maria Gennari (titular) – Coordenadora - SSRH/CRHi; 12 
2. Reinaldo Leite Machado (titular) – SAA; 13 
3. José Barbosa Corrêa Neto (titular) - SPDR; 14 
4. Laura Stela N. Perez (suplente) – SMA; 15 
5. Miron Rodrigues da Cunha (titular) – CDPEMA; 16 
6. Adriano Melo (titular) – FIESP; 17 
7. Ronaldo S. Vasques (titular) – CIESP; 18 
8. Jorge Rocco (suplente) – CIESP; 19 
9. Gilmar Ogawa (suplente) – FAESP; 20 
10. Nelson Brito (titular) – P. M. de Cajamar; 21 
11. Flaubert Guenzo Noda (titular) – P . M. de Patrocínio Paulista; 22 
12. Alan Oliveira Tácito (suplente) – P. M. de Ibirarema;  23 
 24 
CONVIDADOS: 25 
 26 
1. Dário J. S. Peçanha (convidado – Sabesp); 27 
2. Ariane Coelho Donatti – (convidada – SSRH/CRHi) 28 
 29 

PAUTA: 30 
1.  Informes Gerais;  31 
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2. Aprovação da ata do dia 05/11/2013; 32 
3. Aprovação da ata do dia 06/11/2013; 33 
4. Aprovação da ata do dia 18/11/2013 e Memória de Reunião do dia 18/11/2013; 34 
5. Aprovação da ata do dia 25/11/2013; 35 
6. Aprovação de MINUTA DE DELIBERAÇÃO do Conselho Estadual de Recursos 36 

Hídricos - CRH Nº ___, DE __ DE _______ DE 2014, que referenda a proposta 37 
dos mecanismos e valores para a cobrança pelo uso urbanos e industriais dos 38 
recursos hídricos nas Bacias Hidrográficas dos reios Aguapeí e Peixe – CBH-39 
AP.  40 

 41 
A reunião teve início às 14 horas, com a presença dos representantes da 42 
Sociedade Civil, Estado e Municípios, sob a coordenação da Dra. Ana Maria foi 43 
dado início aos trabalhos. Tratou-se, inicialmente da mudança de relatoria da 44 
CTAJI, pois o Sr. Reinaldo havia informado à Dra. Ana Maria que precisaria 45 
renunciar ao cargo, por motivos de força maior.  Continuaria participando da 46 
Câmara Técnica, mas não poderia ser o relator. A Dra. Ana Maria destacou que a 47 
Prefeitura de Patrocínio Paulista, na pessoa do Senhor Prefeito, autorizou que o 48 
Dr. Flaubert Guenzo Noda, ocupasse o referido cargo para auxiliar os trabalhos da 49 
mencionada Câmara Técnica. A Dra. Ana Maria, agradeceu a colaboração do Dr. 50 
Reinaldo e a atenção e disposição tanto do Senhor Prefeito de Patrocínio Paulista, 51 
quando do Dr. Flaubert. Posteriormente, foi colocada em pauta a aprovação das 52 
atas das reuniões dos dias 05, 06, 18 e 25/11/2013. Após discussão os presentes 53 
aprovaram as atas dos dias 05 e 06. Colocado em discussão a ata do dia 18 os 54 
presentes, após longa discussão, entenderam que seria o caso de alteração da ata 55 
do dia 18, constando ali tão somente até o momento em que se encerrou a reunião 56 
da Câmara às 10h12m, ante a falta de quorum. Posteriormente os presentes 57 
acordaram que deveria ser lavrada uma “memória da reunião do dia 18/11/2013”, 58 
referente à continuidade dos trabalhos do dia, uma vez que, já encerrada a reunião 59 
por falta de quorum, a minuta de deliberação apresentada no referido dia, foi 60 
examinada, apenas entre os membros que permaneceram no local. A matéria 61 

discutida, constante na “memória de reunião”, foi aprovada pelos representantes 62 
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que estavam presentes naquela reunião – 18/11/2013 -, conforme consta na 63 

referida “memória de reunião”. O Dr. Adriano entendeu que a minuta afeta à 64 
reunião de 25/11/2013 estava incompleta. Assim, prontificou-se a encaminhar as 65 
propostas a serem incluídas e que haviam sido acordadas entre os presentes, 66 
naquela reunião - dia 25/11 -, e que serão repassadas pela Dra. Ana Maria aos 67 
demais membros da CTAJI, tão-logo receba o material. Iniciou-se a análise da 68 
minuta de Deliberação e o Sr. Rocco questionou a legalidade do artigo 9º da 69 
Deliberação CBN-AP nº 166, de 2012, alterada pela Deliberação CBH-AP nº 177, 70 
de 2013. Foi levantada a porcentagem citada no referido artigo, que estaria 71 
superando ao juridicamente previsto. Neste sentido, propôs que a matéria fosse 72 
devolvida à CTCOB. A Dra. Ana Maria, apontou que a matéria foi exaustivamente 73 
examinada pela câmara técnica pertinente, que, inclusive enviou a mesma à 74 
CTAJI, considerando que as deliberações em foco estão corretas tecnicamente. A 75 
Sra. Ariane, inclusive, apresentou documento encaminhado pelo coordenador da 76 
CTCOB, contendo o entendimento final da referida câmara técnica, 77 
especificamente sobre a matéria em pauta. Desta forma, a Dra. Ana Maria 78 
entendeu que a CTAJI não poderia devolver o material, vez que a questão 79 
levantada é de cunho técnico. Outro fator levantado foi que determinados 80 
representantes da CTAJI também participam da CTCOB e não verificaram esta 81 
questão no momento oportuno. Assim, após análise da matéria, ouvidas as Sras. 82 
Laura Stela e Ariane – que também participam da  CTCOB -, decidiu-se de 83 
comum acordo que a minuta de deliberação do CRH poderia referendar as minutas 84 
do CBH-AP, desde que incluísse uma condição. A Sra. Ariane informou que isso já 85 
foi feito em outras deliberações desta natureza. Assim, após pesquisa para 86 
confirmar as outras deliberações que normatizaram desta forma e com ampla 87 
discussão da matéria, ficou decidido e acordado por todos os membros presentes, 88 
que no artigo 1º da Deliberação do CRH deve ser incluído um inciso – inciso I. 89 
Portanto, o artigo 1º passa a ter a seguinte redação: “Artigo 1º - Fica referendada a 90 
proposta do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Aguapeí e Peixe para a 91 
cobrança pelos usos urbanos e industriais dos recursos hídricos, contida nas 92 
Deliberações CBH-AP nº 166, de 12 de dezembro de 2012 e CBH-AP nº 177, de 93 
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25 de setembro de 2013, anexas, com a seguinte ressalva: I - Inclusão de 94 
parágrafo único, no artigo 9º, da Deliberação CBH-AP nº 166, de 2012, alterado 95 
pelo artigo 3º, da Deliberação CBH-AP nº 177, de 2013, com a seguinte redação: 96 
“Parágrafo único. Anualmente, o CBH-AP definirá o percentual de aplicação dos 97 
recursos arrecadados com a cobrança em cada Programa de Duração Continuada 98 
- PDC, obedecendo os limites dos incisos I a VI do caput, cujo somatório não deve 99 
ultrapassar 100% do valor arrecadado.” Antes de finalizar a reunião, o Sr. Miron 100 
representante da Entidade CDPEMA, solicitou a palavra e propôs a análise de 101 
propositura de alteração do Decreto nº 57.113 de 07 de julho de 2011, que adapta 102 
o CRH e CORHI, sendo informado pela Dra. Ana Maria de que deveria proceder 103 
ao encaminhamento do assunto por escrito e que o mesmo seria posteriormente, 104 
repassado à Secretaria Executiva do CRH, seguindo-se aos ritos pertinentes. 105 
Destacou, ainda, que a alteração de um Decreto Estadual é de interesse do 106 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos e quaisquer propostas neste sentido, 107 
deve ser de conhecimento preliminar do referido Colegiado, pois a CTAJI é 108 
vinculada ao mencionado Conselho. E salientou que essa mesma solicitação foi 109 
feita anteriormente e a sugestão da Coordenação da CTAJI era para o Sr. Miron 110 
levar a proposta na reunião do CRH, na qualidade de membro. Desta forma, seria 111 
agilizada a questão. A pedido do Sr. Miron, que discordou do entendimento da Dra. 112 
Ana Maria, foi solicitado aos demais membros da CTAJI, o respectivo parecer 113 
sobre o assunto. Em uníssono entenderam que a proposta deveria ser 114 
encaminhada por escrito. Sem outros assuntos a serem discutidos, foi agradecida 115 
a presença de todos e encerrado os trabalhos às 16h25m, lavrando-se a presente 116 
ata. 117 

 118 
 119 
 120 
 121 

ANA MARIA GENNARI 122 
Coordenadora da CTAJI 123 

 124 
 125 
 126 

FLAUBERT GUENZO NODA 127 
Relator 128 


