
ATA DA REUNIÃO CTAJI 

10/06/2015 – 14 horas 
 

 

Presentes: Rui Brasil Assis (SSRH), Ana Maria Gennari (SSRH), Marinez Gaspar 

Lourenço (SSRH), César Louvison (SSRH), Noeli Pires Bueno (PM Assis), Flaubert 

Guenzo Noda (PM. Santo Antonio da Alegria/PM. Patrocínio Paulista), Jorge Luiz Silva 

Rocco (FIESP), Gilmar Ogawa (FAESP), Flávia Braga Rodrigues (SSRH/DCIG), 

Vagnólia Macedo (SSRH/DCIG), Maria Lúcia Magri (SSRH/DCIG). Justificada a 

ausência do representante do município de Santa Isabel, Fabio da Silva Laurindo. 

 

Pauta: 

 

1 – Apresentação dos novos representantes dos segmentos do Estado e dos 

Municípios: O secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Rui 

Brasil Assis, deu as boas vindas aos novos representantes e pediu que cada um 

fizesse uma breve apresentação. O secretário também fez a leitura dos nomes dos 

indicados que não estavam presentes. 

 

2 – Apresentação da Deliberação CRH 119, que trata das normas gerais para 

funcionamento das Câmaras Técnicas do CRH: Foi feita uma breve leitura de alguns 

pontos da referida deliberação, com destaque para os artigos que tratam das 

atribuições dos coordenadores e relatores e das competências da Câmara Técnica de 

Assuntos Jurídicos. 

 

3 – Eleição de coordenador e relator: O secretário executivo do CRH abriu espaço 

para que os (as) candidatos (as) às funções de coordenação e relatoria se 

manifestassem. Após colocações dos presentes, a representante da Secretaria de 

Saneamento e Recursos Hídricos, Ana Maria Gennari, foi eleita coordenadora da 

CTAJI. O representante do município de Patrocínio Paulista, Flaubert Guenzo Noda, 

foi eleito relator da CTAJI. 

4 – Discussão e proposição de Plano de Trabalho e calendário de reuniões para 
2015; 



Rui Brasil Assis fez questão de enfatizar a importância do trabalho das Câmaras 

Técnicas, dizendo que elas são como a antessala do Conselho e que, desta forma, o 

trabalho deve ser feito de forma integrada, no intuito de fortalecer o Sistema. Na 

sequência, o secretário executivo passou a condução dos trabalhos para a 

coordenadora eleita, Ana Maria Gennari. 

A coordenadora informou que a análise dos assuntos tratados pela Câmara é feita 

apenas no aspecto jurídico e que o plano de trabalho é estabelecido por demanda. 

O calendário ficou com datas pré-agendadas de acordo com as reuniões agendadas 

por câmaras técnicas que encaminharão material para análise da CTAJI como a 

CTCOB e a CTPLAN.  

Calendário previsto para 2015, em local a ser definido, o qual será informado na 

convocação da reunião: 03.07.15, 22.10.15, 05.11.15 e 12.11.15. 

 

Encaminhamentos: 

 A coordenadora pediu para que as datas das reuniões da CTCOB e CTPLAN de 

novembro sejam antecipadas por se tratar de assuntos (cobrança e 

reenquadramento) que deverão ser analisados pela CTAJI antes da reunião do 

CRH de dezembro. 

 A coordenadora Ana Maria Gennari salientou a necessidade de um gravador 

para a elaboração das atas, mas o coordenador Rui Brasil informou que não há 

necessidade, então o César se propôs em gravar para colaborar com a ata que 

será feita pelo relator Flaubert. 


