ATA DA 44ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS – CTCOB
DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – CRH
_____________________________________________________________________________

ATA DA 44ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA DO
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Antonio Carlos Coronato – DAEE/SSRH
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Eduardo Fukano – Sind. Rural de Piedade
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Eliseu Itiro Ayabe – DAEE/SSRH
Emilio Sakai – FUNDAG
Eloísa Mannis – FIESP
Gilmar Mangueira da Silva – P. M. São Bernardo do Campo
Yara Maria Chagas de Carvalho – SAA/APTA/IEA
Luiz Antonio Pacheco – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Metropolitano
Luiz Vasconcelos da Silva Filho – P. M. Cajamar
Lurdes Maria Torres da Silva Maluf – SMA/AA
Mariza G. Prota – SSRH/SABESP
Miron Rodrigues da Cunha – CDPEMA
Vera Lucia Palla – SAA/CATI
COORDENAÇÃO:
Eliseu Itiro Ayabe – DAEE/SSRH – eayabe@sp.gov.br
RELATORIA:
Luiz Vasconcelos da Silva Filho – P. M. Cajamar – ambiente.cajamar@gmail.com
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Item 1 – Abertura e discussão dos itens em pauta
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A reunião da Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos – CTCOB, do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH, foi realizada às 9h00 do dia 17 de novembro de
2011, no Centro Tecnológico de Hidráulica, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120, Cidade
Universitária (USP), Butantã, São Paulo – SP. O Sr. Eliseu Itiro Ayabe, coordenador da CTCOB,
fez a abertura da reunião, agradecendo a presença de todos, e iniciou a discussão dos assuntos
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em pauta. Primeiramente o Sr. Eliseu afirmou que recebeu os documentos relativos à
cobrança do CBH Turvo Grande e repassou para os representantes e participantes da câmara.
No entanto, verificou-se a impossibilidade de analisar a documentação ainda este ano, devido
à demanda existente de trabalho da CTCOB, e devido ao prazo para envio do parecer em
tempo hábil para a apreciação do CRH ainda este ano. Algumas pessoas presentes disseram
que não conseguiram realizar o download dos documentos, os quais ficaram de ser novamente
enviados via e-mail. A reunião teve prosseguimento com a apresentação da ATA da 42º
reunião que foi reformulada em função das solicitações apresentadas na última reunião, sendo
também analisada a ATA da 43ª reunião, que foi aprovada com as seguintes alterações:
- Complementação do trecho: O coordenador complementou afirmando que o Sr. Luís
Sutti indicou o Sr. Eduardo como titular representante da FAESP na CTCOB, e que a câmara terá
[...];
- Complementação do trecho: Após a apresentação, foi lembrado que a CTAJI solicitou
à CTCOB que discutisse e opinasse sobre a qualificação do quórum prevista na Lei 12.183, de 29
de Dezembro de 2005, para a fixação dos limites, condicionantes e valores da cobrança pela
utilização dos recursos hídricos. O grupo lembrou que essa discussão inclui a polêmica do
enquadramento da SABESP, que como membro do sistema está no segmento Estado, e como
participante da cobrança pelo uso da água, enquadra-se como usuária.
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Após a aprovação da ATA, o coordenador da CTCOB solicitou ao Sr. Edmundo que averiguasse
com o Sr. Walter Tesh, a situação geral do processo de cobrança dos comitês de bacia
hidrográficas do Estado de São Paulo, devido ao fato que os dados disponibilizados no SIGRH
estão desatualizados, e que, portanto, não podem ser utilizados como base de informação
para acompanhamento da cobrança. Foi lembrado que a Sra. Laura, ex-coordenadora da
CTCOB, enviou um e-mail aos Secretários Executivos de todos os Comitês para que houvesse
uma atualização das informações sobre o processo de cobrança. O Sr. Edmundo
complementou afirmando que se o coordenador da câmara considerar conveniente, ele pode
solicitar espaço na reunião do CRH para apresentar os trabalhos realizados pela CTCOB, e a
situação do processo de cobrança pelo uso de recursos hídricos nos Comitês de Bacias
Hidrográficas do Estado de São Paulo. O Sr. Edmundo salientou o apoio do atual governo para
a implementação da cobrança, e salientou a importância de apresentar as informações sobre o
andamento da câmara. Após essa discussão, deu-se continuidade na análise da documentação
do CBH Litoral Norte. As modificações e alteração propostas, da mesma forma que realizado
anteriormente, foram adicionadas no corpo de texto do documento. Após algumas discussões
sobre assuntos pertinentes à análise da Cobrança do CBH-Litoral Norte, o Sr. Edmundo afirmou
que a câmara técnica não estava tendo direcionamento adequado, visto que estavam
ocorrendo discussões aprofundadas sobre questões que não eram relevantes, situação que
estava atrapalhando o progresso da análise. Afirmação que foi criticada por parte dos
participantes, que indicaram a necessidade de realizar análises e discussões mais
aprofundadas para que o trabalho ocorra com qualidade. Como proposta de metodologia de
análise a ser adotada para os próximos documentos, a Sra. Eleusa indicou a opção de se
trabalhar com contribuições por meio de tabelas, conforme a Sra. Vera realizou. A Sra. Yara
complementou afirmando que seria interessante primeiramente realizar uma análise geral,
para depois pontuar as questões mais conflitantes. A Sra. Eloísa indicou que para a análise dos
documentos do CBH Turvo Grande houvesse uma avaliação do texto de forma abrangente,
com a indicação de conceitos que precisassem ser revistos. A Sra. Mariza afirmou que apesar
da crítica, não é possível descartar uma análise mais aprofundada e complementou dizendo
que seria um trabalho a mais fazer a inserção das complementações e ajustes no sistema de
tabelas. Após essas considerações, o Sr. Pacheco afirmou que as reuniões estão massantes, e
que acredita que está havendo demora na análise. O Sr. Eliseu agradeceu as contribuições de
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todos e afirmou que entrou em contato com a Sra. Laura para verificar qual a metodologia
mais adequada para realizar a análise sobre os documentos da cobrança. A Sra. Eloísa afirmou
que o trabalho da Câmara Técnica vai fornecer base para a aprovação do CRH, e que a
necessidade é analisar se o documento entregue está enquadrado com as solicitações
existentes na legislação. Em contraposição às afirmações de que a análise estava demorando,
a Sra. Eleusa relatou algumas experiências que ocorreram em função da rápida aprovação de
documentos da cobrança, que ocorreram sem a devida análise, o que resultou em uma série
de complicações. Devido à ausência de uma análise mais detalhada, levou-se mais de um ano e
meio para efetuar a cobrança, por problemas existentes no documento aprovado. Por fim,
afirmou que vê o trabalho da CTCOB como uma importante ferramenta do sistema de
gerenciamento de recursos hídricos. Complementando a fala anterior, a Sra. Mariza afirmou
que quando foram analisados os documentos da cobrança pela CTCOB, de quatro comitês em
conjunto, na busca por agilizar o processo de análise, conforme sugerido na presente reunião,
os documentos retornaram três vezes do Palácio do Governo para a realização de ajustes. O Sr.
Gilmar propôs a presença da Sra. Laura para fornecer suporte a essas reuniões.
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Item 2 – Encerramento
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Foi definido que a próxima reunião da CTCOB ocorrerá no mês de dezembro, em data a ser
informada. Devido a impossibilidade de finalizar a análise na presente reunião, foi deliberado
que a mesma será finalizada com a junção das propostas de mudanças já efetuadas pelas Sras
Mariza, Eloísa e Vera. A apresentação final dessa proposta ocorrerá na próxima reunião da
CTCOB. O Sr. Eliseu agradeceu a presença de todos, e não havendo mais nada a tratar, a
reunião foi encerrada.

Eliseu Itiro Ayabe
Coordenador da CTCOB

Luiz Vasconcelos da Silva Filho
Relator da CTCOB

