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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E 1 

INSTITUCIONAIS – CTAJI 2 

DATA: 21/08/2014 3 

LOCAL: CTH - Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120 - Cidade Universitária – USP -SP 4 

Horário: 14h 5 

 6 

REPRESENTANTES CTAJI: 7 

1. ANA MARIA GENNARI (TITULAR) – COORDENADORA - SSRH/CRHI;  8 

2. FLAUBERT GUENZO NODA – (TITULAR) P.M. PATROCÍNIO PAULISTA 9 

3. JOSÉ BARBOSA CORRÊA NETO (TITULAR) SPDR 10 

4. LAURA STELA N. PEREZ (SUPLENTE)ELEN CAROLINA LIMA 11 

(REPRESENTANTE) PREF. ITATIBA (TITULAR); 12 

5. ADRIANO MELO (TITULAR) CIESP 13 

6. PRISCILA FREIRE ROCHA (FIESP) SUPLENTE 14 

7. ARI AUGUSTO DE SOUZA PRATTI (REPRESENTANTE) ASSEMAE 15 

8. PRISCILA FUCS (TITULAR) SAA 16 

Pauta da reunião: 17 
1. Aprovação da ata da reunião realizada em: 24/03/2014; 18 
2. Análise da minuta de Deliberação CRH, que referenda a proposta dos mecanismos e 19 

valores para a cobrança pelos usos urbanos e industriais dos recursos hídricos, 20 
conforme disposto na Deliberação CBH-PP nº 156, de 13 de junho de 2014. 21 

 22 

 A reunião teve início às 14 horas, com a presença dos representantes da Sociedade 23 

Civil, Estado e Municípios, sob a coordenação da Dra. Ana Maria, sendo dado início 24 

aos trabalhos, com a discussão do ITEM 01 da pauta tratando sobre a aprovação da ata 25 

da reunião realizada no dia 24 de março de 2014. O Sr. Adriano acresceu à linha 50 da 26 

ata da reunião do dia 24 de março: “...Neste momento o Sr. Adriano Melo 27 

representante da FIESP perguntou a Coordenadora o que a CTAJI iria fazer, se era 28 
somente uma apresentação do PL.” A Coordenadora pediu que acrescentasse à ata “ 29 
A resposta foi no sentido de que seria apresentado e discutido, o que foi feito, 30 
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contando inclusive com questionamentos dos três seguimentos...”; Que após discussão 31 

entre os presentes naquela reunião, houve a aprovação da ata do dia 24 de março de 32 

2014, pelas seguintes entidades: Pref. Patrocínio Paulista, Coordenadora, SPDR, SAA, e 33 

pelo destacado pela Coordenadora, pelo Relator e representante do SPDR de que os 34 

demais representantes presentes também aprovaram a referida minuta de deliberação. 35 

Todavia o Sr. Adriano Melo representante do CIESP e no ato representante da FIESP, 36 

destacou que ele não concordou com a referida deliberação e que no entendimento do 37 

mesmo o CIESP também não concordou, justificando o voto contrario. Acrescentou que 38 

tendo a reunião terminado às 17h20min, qualquer assunto discutido após não deveria 39 

constar de ata. A Coordenadora entende, porém, que é necessário consignar, pois, 40 

ocorreu naquele dia e trata-se de questão afeta a matéria em pauta. Por isso o registro 41 

importante até mesmo para conhecimento dos membros do CRH.  Em seguida passou-42 

se a discussão do item 02 da pauta, relativo à análise da minuta de Deliberação CRH, 43 

que referenda a proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbanos 44 

e industriais dos recursos hídricos, conforme disposto na Deliberação CBH-PP nº 156, 45 

de 13 de junho de 2014, sendo que após discussão e complementação conforme Minuta 46 

anexa, foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Nada mais havendo a tratar a 47 

ata foi lida e aprovada entre os presentes, sendo encerrada a reunião pela Coordenadora 48 

às 15h32min.    49 

 50 
ANA MARIA GENNARI 51 
Coordenadora da CTAJI 52 

 53 
 54 

FLAUBERT GUENZO NODA 55 
Relator 56 
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