
ATA DA 73ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA 

DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

DATA: 29/10/13 

HORA: 9h30 

LOCAL: Centro Tecnológico de Hidráulica, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 120, 

Cidade Universitária (USP), Butantã, São Paulo – SP 

 

 

PARTICIPANTES: 

Ana Lucia Aurélio – SSRH/CRHi 

André Elia Neto – UNICA  

Antônio Carlos Coronato – SSRH/DAEE  

Eduardo Fukano – FAESP/Sindicato Rural de Piedade 

João Cabrera Filho – FAESP 

Jorge Rocco – CIESP 

Mariza G. Prota – SSRH/SABESP 

Miron Rodrigues da Cunha – CDPEMA 

Ricardo Y. Nogata – P.M. São Bernardo do Campo 

Ronaldo Sergio Vasques - FIESP 

 

 

COORDENAÇÃO: 

Antônio Carlos Coronato – DAEE – acoronato@sp.gov.br  

 

 

RELATORIA: 

Antônio Carlos Coronato – DAEE – acoronato@sp.gov.br  

 

 

PAUTA DA DISCUSSÃO: 

1. Finalização da Deliberação CRH 90 

2. Outros assuntos 

 

 

Por motivos da manifestação de alunos e funcionários da USP, bloqueando as entradas 1 

do campus, alguns integrantes da CTCOB foram impossibilitados de participar da 2 

reunião. Constatado quorum, esta se iniciou com o Sr. Coronato informando que a Sra. 3 

Mariza e o Sr. Bruno haviam sugerido algumas alterações e inclusões na proposta de 4 

deliberação que substituirá a Deliberação CRH nº 90. Solicitada a relatar as alterações, a 5 

Sra. Mariza apresentou sugestão de redação para o inciso V do Artigo 3º, “V – propor 6 

valores para o Coeficiente Ponderador X13, em decorrência da disponibilidade hídrica da 7 

UGRHI doadora, obedecendo aos limites indicados no Anexo 2”. Os membros da 8 

CTCOB, após breve discussão, acharam melhor, para evitar dúvidas, colocar no texto o 9 



valor do limite de 1,3 ao invés de deixar somente no Anexo. Também sugeriu 10 

complementar o inciso VI com “visto que a transposição entre UGRHIs é uma questão 11 

de impacto regional, não restrita a uma única UGRHI”. Os membros da CTCOB 12 

concluíram que seria mais conveniente alterar a ordem dos incisos V e VI.  Propôs um 13 

novo parágrafo, no Artigo 3º, “§ 2º Para determinação do Coeficiente Ponderador X12, 14 

como indicado no Anexo 2,  os usuários deverão apresentar anualmente documentação 15 

com metas e resultados dos programas adotados para conservação e manejo do solo e da 16 

água”. Esta sugestão foi aceita pelos membros. A seguir, os membros passaram a 17 

analisar o fluxograma do Anexo I e procurando relacioná-lo com o texto do Artigo 7º. 18 

Após algumas sugestões, ficou estabelecido que o fluxograma seria corrigido pelo Sr. 19 

Rocco antes da reunião conjunta com a CTAJI, agendada para 6/11. Prosseguindo a 20 

reunião, passou-se a analisar o Anexo 2 e a proposta da Sra. Mariza para o ponderador 21 

X12. Este ponderador, que na última reunião havia sido deixado para o futuro, voltou a 22 

ser discutido após as conclusões advindas da CTUM e o problema do reuso das águas 23 

Todos concordaram que o reuso se caracteriza como uma utilização racional dos 24 

recursos hídricos e, no caso da cobrança, deve ser previsto como um bônus para quem 25 

dele se utiliza. Para o ponderador X13, após discussão sobre a relação demanda/ vazão 26 

de referência, foi proposta alteração nas faixas de utilização. O Sr. Ronaldo sugeriu que, 27 

para evitar futuras interpretações equivocadas por parte dos usuários e dos CBH, se 28 

alterasse a frase “não existente” para “usuários da UGRHI doadora”. Finalizada a 29 

reunião, o Sr. Coronato agradeceu a presença de todos, informou que a próxima reunião 30 

será conjunta com a CTAJI e ocorrerá no dia 06/11/13 e, não havendo mais nada a 31 

tratar, a reunião foi encerrada. 32 

 

      Antonio Carlos Coronato                             Antonio Carlos Coronato                              

                   Coordenador da CTCOB                                    Relator da CTCOB 
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