ATA DA 62ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA DO CONSELHO
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
MINUTA
DATA:: 14/05/13
HORA:: 9h30
LOCAL: Centro Tecnológico de Hidráulica, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120, Cidade
Universitária (USP), Butantã, São Paulo – SP

PARTICIPANTES:
André Elia Neto – ÚNICA
Antonio Carlos Coronato – SSRH/DAEE
Bruno Raniely - SABESP
Eduardo Fukano – FAESP/Sindicato Rural de Piedade
Fernando Jordani Feliti – P.M Cajamar
Gilmar Mangueira da Silva – P.M. São Bernardo do Campo
Lurdes Maria Torres da Silva Maluf – SMA/AA
Mariza G. Prota – SSRH/SABESP
Miron Rodrigues da Cunha – CDPEMA
Renata Cristina Ferreira - P.M. São Bernardo do Campo
Ricardo C. Mangabeira –SSRH/CRHi
Ronaldo Sergio Vasques – FIESP
Vera Lucia Palla – SAA/CATI
Yara Maria Chagas de Carvalho – SAA/APTA/IEA

COORDENAÇÃO:
Antonio Carlos Coronato – DAEE/SSRH – acoronato@sp.gov.br

RELATORIA:
Fernando Jordani Feliti – P.M Cajamar – fernando.jordani.usp@gmail.com

PAUTA DA DISCUSSÃO:
1. Aprovação das atas anteriores;
2. Escolha do novo coordenador da CTCOB
3. Continuação da discussão sobre o coeficiente x13
4. Outros assuntos
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Primeiramente iniciou-se a reunião visando aprovar as atas das reuniões anteriores. A ata da
reunião do dia 02/04/13, na qual foi tratado o inicio da discussão sobre o coeficiente x13, a Sra.
Vera Lucia Palla solicitou a inclusão de seu nome na lista de participantes, além da inserção na

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

linha 30 do trecho “o conceito de transposição”, sendo aprovada a seguir sem mais ressalvas.
A ata seguinte, do dia 16/04/13 foi aprovada apenas com a inserção da justificava da ausência
do membro Eduardo Fukano. . Em relação ao item 2 da pauta, após discussão dos membros
da CTCOB, decidiu-se por eleger o Sr. Antonio Carlos Coronato como novo coordenador da
CTCOB. Acerca do item 3, referente à discussão do coeficiente x13, o Sr. Ronaldo informou
que não conseguiu convidar um especialista do Vale do Paraíba para ministrar palestra sobre o
coeficiente x13. Levantou-se que não há impeditivos para adoção de um valor de coeficiente
x13 menor que 1,0. O Sr. André ressaltou que se devem definir critérios para definição de um
coeficiente justo para correções dos valores da cobrança. O Sr. Miron apontou que se deveria
considerar UGRHI como unidade de gerenciamento para análise do coeficiente x13. Além
disso, sugeriu a adoção de modelagem do coeficiente para alguns cenários a fim de
estabelecer padrões de referência. A Sra. Mariza apontou que a reunião deveria se focar nas
três principais questões levantadas na reunião anterior, as quais foram: 1) definição do
conceito de transposição; 2) a quem cabe definir o coeficiente x13; e 3) definição de limites e
valores para o x13. Após análise de definições conceituais de transposição trazidas pelo Sr.
Bruno, decidiu-se por acatar transposição como “o ato de transferir água de uma UGRHI para
outras, através de meios artificiais, para suprir demandas de uso de água nas UGRHI
receptoras”. A Sra. Yara levantou a necessidade de se definir exceções no caso de
transposição em função de questões apontadas pelo Sr. André relacionadas a situações em
que a propriedade se localiza na divisa de UGRHIs. Após discussão dos membros da CTCOB,
definiu-se por exceções: “não será considerada transposição, para o cálculo da cobrança, os
casos em que o usuário estiver na divisa de UGRHIs e o uso de água acontecer em mais de
uma delas”. Por fim, decidiu-se que os responsáveis por definir o valor do coeficiente x13 são
todos os CBHs envolvidos na transposição (doador/receptor) e que os critérios da cobrança
deverão ser definidos através de uma deliberação conjunta entre tais CBHs. O Sr. Miron
apenas levantou que tais competências já estão estabelecidas na Lei Estadual 7.663/91.
Resolveu-se que o tema referente aos valores e limites para o coeficiente x13 será abordado
na próxima reunião acerca do assunto. Finalizada a reunião, o Sr. Coronato agradeceu a
presença de todos, informou que a próxima reunião será no dia 28/05/13 e não havendo mais
nada a tratar, a reunião foi encerrada.

Antonio Carlos Coronato
Coordenador da CTCOB

Fernando Jordani Feliti
Relator da CTCOB

