ATA DA 65ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA DO CONSELHO
ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

DATA: 25/06/13
HORA: 9h30
LOCAL: Centro Tecnológico de Hidráulica, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120, Cidade
Universitária (USP), Butantã, São Paulo – SP

PARTICIPANTES:
Antônio Carlos Coronato – DAEE/SSRH
Fernando Jordani Feliti – P.M Cajamar
Gilmar Mangueira da Silva – P.M São Bernardo do Campo
João Cabrera Filho - FAESP
Lurdes Maria Torres da Silva Maluf – SMA
Mariza G. Prota – SSRH/SABESP
Miron Rodrigues da Cunha – CDPEMA
Paula C Ramalho– P.M São Bernardo do Campo
Ronaldo Sergio Vasques – FIESP
Yara Maria Chagas de Carvalho – APTA/IEA/SAA
Roberto Ferrari – P.M. Itatiba

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

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

PAUTA DA DISCUSSÃO:
1. Escolha dos titulares e suplentes dos segmentos Município e Estado
2. Aprovação da ata da reunião do dia 11/06/13
3. Análise do estudo de fundamentação para implantação da cobrança no CBH-MP
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Iniciou-se a reunião com a presença da Maria Lúcia e Flávia Braga Rodrigues do CRHi que
acompanharam a escolha dos membros do segmento Município e Estado da CTCOB. Elas
informaram que nove municípios haviam demonstrado intenção de participar da CTCOB. Foi
informado a elas que a CTCOB já havia escolhido dois membros titulares (Cajamar e São
Bernardo do Campo) em função da continua participação na câmara. O município de Itatiba,
participante da reunião pela primeira vez, foi escolhido como terceiro membro titular. Decidiu-se
que as demais escolhas serão realizadas quando houver participação de outros municípios na
CTCOB. Em relação ao segmento Estado, decidiu-se que as Secretarias de Saneamento e
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Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Agricultura ocupariam uma vaga titular e suplente cada
uma. Também se definiu que a última vaga titular ficou com a Secretaria da Fazenda, cuja
ausência foi justificada, e a última suplência ficou em aberto aguardando indicação. Após a
escolha, as ausências dos seguintes membros foram justificadas na presente reunião: André
Elia (UNICA), Antonio Serralha (SF), Eduardo Fukano (FAESP), Fabricio G. Caldeiras (AGDS),
José Carrizo(VIDAGUA), Ricardo Mangabeira(SSRH/CRHi) e Vera Lucia(SAA/CATI). Ressaltase que alguns dos suplentes dos membros estavam presentes na reunião. O segundo item
discutido foi acerca da aprovação da ata da reunião realizada no dia 11/06/13. Houve apenas
uma ressalva apontada pela Sra. Mariza, na linha 4, em relação ao nome do Sr. Fabricio que
foi corrigido para “Fabrício Caldeiras”. Em seguida, a ata foi aprovada pelos membros da
CTCOB. Antes da discussão sobre o estudo de fundamentação da cobrança do CBH-MP, a
Sra. Mariza informou aos membros da CTCOB que havia conversado com o coordenador Sr.
Coronato a respeito das questões levantadas na reunião anterior envolvendo o coeficiente x13.
A dúvida levantada pela Sra. Mariza era se, de fato, seria necessário que o assunto fosse
encaminhado para a CTAJI. O Sr. Coronato opinou que a função da CTCOB é embasar
tecnicamente o CRH e que, portanto, não cabia encaminhar o assunto à CTAJI uma vez que se
trata de um assunto técnico. O Sr. Miron contestou que a CTCOB já havia decidido sobre o
assunto. O Sr. Ronaldo reforçou que o assunto não deve ser encaminhado a CTAJI. A Sra.
Lurdes citou o primeiro parágrafo do Art. 12 do Decreto da Cobrança que dispõe que os CBH
são responsáveis por propor os coeficientes ponderadores e seus respectivos critérios de
medição e que depois são referendados pelo CRH e que, em razão disso, a CTCOB não deve
definir valores. O Sr. Coronato apontou que apenas sugeriríamos limites para embasar a
análise do CRH. O Sr. Ronaldo demonstrou preocupação que o sistema se torne arrecadatório
tendo em vista os valores que estão sendo adotados por alguns CBHs. Por fim, decidiu-se que
a CTCOB possui competência para sugerir valores visto que se trata de um assunto técnico e
que a consulta a CTAJI será realizada a posteriori, quando se tiver uma proposta acabada. O
último assunto abordado na reunião foi referente à análise do estudo de fundamentação para
implantação da cobrança no CBH-MP. Primeiramente, o Sr. Coronato apenas fez um adendo
informando que pretende disponibilizar os arquivos na página do SIGRHI a partir da próxima
reunião a fim de facilitar o acesso. A análise da fundamentação foi baseada na planilha
envolvendo os itens da Deliberação CRH 111 e constará como Anexo desta ata. O item I foi
considerado aprovado pela CTCOB apenas sugerindo-se compatibilizar as datas das páginas
3, 41, 117 e 135. O item II foi considerado parcialmente atendido visto que ainda falta a
complementação de dados da CETESB e que o CBH deve ter concluído os dados qualitativos
antes do ato convocatório (páginas 53 e 134). O item III foi considerado aprovado com algumas
correções necessárias: A Sra. Lurdes solicitou verificação do texto do segundo parágrafo da
página 12, relacionado ao item 2.2. O Sr. Coronato solicitou que na tabela 2.1 da página 5 se
coloque a unidade de medida, no caso km2. Além disso, ele também solicitou revisão da data
de estudo do quarto parágrafo da página 34 e a compatibilização dos valores da tabela 2.18
com o texto. Por último, ele solicitou a correção do tópico do item 2.3.4 da página 37 para
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“Indicadores relativos à qualidade dos recursos hídricos”. Ainda em relação ao item 3, a Sra.
Mariza solicitou que fosse inserida a fonte da tabela 2.15. A Sra. Lurdes apontou que o gráfico
do item 2.2.4.1 da página 21 está incoerente e que é necessário compatibilizar o item 2.2.4.1
com o texto do item 2.2.5. A análise dos demais itens será realizada em reuniões posteriores.
Finalizada a reunião, a Sr. Coronato agradeceu a presença de todos, informou que a próxima
reunião ocorrerá no dia 16/07/13 para continuar a discussão sobre o coeficiente x13 e, não
havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada.

Antonio Carlos Coronato
Coordenador da CTCOB
(Aprovada em 30/07/2013)

Fernando Jordani Feliti
Relator da CTCOB

