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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 07 de dezembro 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
em pauta. Primeiramente o Sr. Eliseu explicou como seria a entrega da análise realizada pela
CTCOB aos representantes do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte, que foram
convidados a comparecer na reunião, de modo que a entrega ocorreria por meio de um ofício
e dos documentos com as análises complementares. Como os representantes ainda não
haviam chegado, foi dado prosseguimento aos assuntos constantes na pauta. Primeiramente
foi dicutido sobre a necessidade de analisar a Deliberação 90, pois caso a mesma não fosse
renovada poderia haver problemas com o processo da cobrança. O coordenador da CTCOB, Sr.
Eliseu propos a apresentação da prorrogação da Deliberação 90 ao CRH, visto a importância
dessa ação, e também devido ao fato que não houve tempo hábil para analisar o documento.
Foi falado sobre a necessidade de estruturar como será a realizada a discussão sobre a
Deliberação 90, visto que há assuntos bastante polêmicos a serem revisados como o índice X3,
por exemplo. A Sra. Vera informou que alguns comitês já estão fazendo essa discussão, como o
PCJ. Após uma série de discussões sobre o assunto, foi decidido que a CTCOB realizaria
primeiramente uma reunião entre seus representantes para discussão da deliberação e
formulação de possíveis mudanças, e posteriormente seriam convidados representantes dos
Comitês para auxiliar e complementar a discussão. Após finalizar essa questão, foi falado sobre
as atividades da CTCOB para 2012, que inclui a análise da fundamentação da cobrança do
Comitê de Bacias Hidrográficas do Turvo Grande, a qual deve ser realizada a tempo de ser
submetida à aprovação do CRH na primeira reunião de 2012. Outra questão lembrada foi a
necessidade de o trabalho da CTCOB com a equipe do CRHi, visto que anteriormente a Laura,
possuía auxílio para o desenvolvimento do trabalho com a câmara. O Sr. Eliseu afirmou que
para a reunião do CRH a ocorrer agora no mês de dezembro, o Sr. Walter Tesh, ficou
responsável por relatar as atividades de todas as câmaras técnicas do CRH. Nesse momento
chegaram os primeiros representantes do CBHLN, de modo que foi decidido que a
apresentação e entrega dos trabalhos desenvolvidos pela câmara seria iniciada após a chegada
de todos os representantes. Retornando as discussões em pauta, a Sra. Mariza fez a solicitação
de que em toda a reunião da CTCOB fosse apresentado um panorama da cobrança no Estado
de São Paulo. Após essa fala o Sr. Eliseu apresentou a planilha de análise que era utilizada
anteriormente pela câmara, e foi de concordância de todos que seria importante utilizar a
referida planilha para as análises posteriores da CTCOB. O Sr. Rocco lembrou que nas análises
anteriores haviam duas matrizes, o estudo de fundamentação e o conteudo mínimo da
deliberação. No entanto, após verificar as duas planilhas existentes, foi descartada o uso da
segunda planilha, devido a complexidade da forma utilizada para análise. A Sra. Mariza
afirmou que tentou anteriormente trabalhar com essa planilha, que não era simples, e serviu
mais para os técnicos do CRHi realizarem uma análise geral para cada quesito existente. A Sra.
Eloisa afirmou que a equipe que trabalhava com a Laura indicava o que faltava de conteúdo
para efetivar a proposta do comitê. Após as discussões ficou acordado que a análise seria
realizada primeiramente com base na primeira planilha, e depois seriam realizadas as
indicações no corpo de texto com maior detalhamento. Seguindo na discussão dos itens de
pauta, foi apresentado o panorama da cobrança, sendo questionadas as datas finais
apresentadas, visto que havia comitês que não haviam realizado nada com relação à cobrança.
Foi falado que todo o ano existe a necessidade de revisar o cronograma da cobrança, no
entanto, isso não garante que as datas inseridas na tabelas sejam cumpridas. O Sr. Rocco,
observou que na planilha falta espaço para inserir o decreto que deve ser publicado entre a
aprovação CRH e ato convocatório. Com a chegada dos outros técnicos no CBH Litoral Norte,
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foi dado início ao processo de apresentação da análise realizada. Primeiramente os
representantes do CBH Litoral Norte se apresentaram, sendo: Fernando Parodi da Prefeitura
Municipal de São Sebastião, Coordenador de Câmara Técnica, Sylvio Junior, Secretário
Executivo do Comitê; Fernando Parodi, que tem participado de todo o processo da cobrança
desde o inicio; Fabio e Inaê da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria Executiva do
Comitê, e Marcio da Secretaria Executiva, e que como o Fernando, participa do processo de
cobrança desde o início. Após as apresentações o Sr. Eliseu falou sobre o desenvolvimento dos
trabalhos, que a análise demorou a ser realizada devido ao período de transição de governo e
à grande demanda de trabalho da CTCOB. Afirmou que a análise foi realizada por uma equipe
experiente, que já analisou vários outros relatórios, e que entrega formalmente aos
representantes uma síntese do trabalho realizado. Observou que o relatório de
fundamentação da cobrança foi analisado item por item, com a indicação das correções a
serem realizadas, e que essas complementações serão encaminhas posteriormente por e-mail.
Foi falado sobre os vários problemas encontrados, além do não cumprimento do escopo base
de fundamentação, como a presença de textos confusos, falta coesão, referência de
informações com base em estudos antigos, entre outros. O Sr. Eliseu complementou
afirmando que espera que o CBH LN consiga atender as solicitações realizadas, de forma que
na primeira reunião do CRH de 2012 seja possível aprovar essa cobrança, que ocorrerá em
março. O Sr. Fernando, no entanto, afirmou que não será possível cumprir esse prazo, pois a
fundamentação após a complementação ainda precisará passar pelo colegiado. Após isso o Sr.
Fernando relatou as diversas dificuldades que o CBH LN enfrenta, como a dificuldade para
conseguir dados juntos ao DAEE e à CETESB, a pouca articulação entres esses dois órgãos,
principalmente quando da produção de dados, os recursos financeiros escassos, entre outros
problemas. O Sr. Eliseu também falou sobre o histórico da cobrança, citando que a primeira
minuta da lei da cobrança, formulada em 1994, só foi aprovada em 2005. Complementando
sobre a morosidade de todo o processo de gestão do sistema de recursos hídricos, o Sr. Gilmar
afirmou que na última reunião do COFEHIDRO, foi falado sobre os projetos FEHIDRO, e a
demora para aprovação, e análise dos agentes técnicos. Finalizando a discussão, o Sr.
Edmundo afirmou que a CTCOB está entregando ao CBH LN um trabalho de alta qualidade, em
que são apontadas todas as necessidades a serem resolvidas, e que se o CBH LN quiser a
cobrança sai em 2012. O Sr. Silvio e os outros representantes do CBH Litoral Norte
agradeceram o tempo dedicado aos documentos entregues e à atenção dispensada. Por fim, a
reunião foi retomada com os dois itens faltantes da pauta. O Sr. Eliseu propôs uma
modificação na agenda e a Sra. Eloisa fez a proposta de que na primeira reunião de 2012 da
CTCOB, fosse analisada a fundamentação do CBH Turvo Grande, e na segunda reunião fosse
discutida a Deliberação 90, já com os representantes dos Comitês. No entanto, o Sr. Rocco
afirmou que seria interessante que houvesse primeiramente um entendimento da câmara
quanto à deliberação para depois fazer a reunião conjunta com os comitês. Depois de várias
discussões, a Sra. Eloisa colocou que a demanda de revisão da Deliberação 90 é necessária
como demanda de trabalho da câmara, e que então poderia ser realizada uma discussão
interna “fechada” para depois abrir para a participação dos comitês, conforme sugerido, o que
foi de concordância de todos presentes. O Sr. Eliseu então indicou que a proposta do CBH
Turvo Grande seria analisada na primeira reunião da CTCOB De 2012, e que já na segunda
reunião seria a Deliberação 90 seria analisada. Complementou que a proposta seria indicar ao
CRH que a Deliberação 90 fosse prorrogada por mais dois anos, visto que a maioria dos
comites ainda não iniciaram a cobrança. Proposta que também foi aprovada por todos os
membros presentes.
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Item 2 – Encerramento
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Foi definido que a próxima reunião da CTCOB ocorrerá em meados do mês de fevereiro, em
data a ser informada. 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

