
ATA DA 84ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA 

DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

MINUTA 

 

DATA: 15/07/2014 

HORA: 9h30 

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

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

 

 

PARTICIPANTES: 

Adriano Melo – FIESP 

Ana Lucia Aurélio – SSRH/CRHi 

Ana Maria Gennari – SSRH/DAEE 

André Elia Neto – UNICA  

Antônio Carlos Coronato – SSRH/DAEE  

Ariane Coelho Donatti – SSRH/CRHi 

João Cabrera Filho – FAESP 

José Barbosa Correa Neto – SPDR 

Luiz Fernando Carneseca – SSRH/DAEE 

Lurdes Maria Torres da Silva Maluf – SMA/CPLA 

Mariza G. Prota – SSRH/SABESP 

Priscila F. Rocha – FIESP 

Ronaldo Sergio Vasques – FIESP 

Solange Wuo Franco Ribeiro – P.M. Salesópolis 

 

 

COORDENAÇÃO: 

Luiz Fernando Carneseca – DAEE – lcarneseca@sp.gov.br 

 

 

RELATORIA: 

Ariane Coelho Donatti – CRHi – arianecd@ssrh.sp.gov.br 

 

 

PAUTA DA DISCUSSÃO: 

1. Aprovação das atas das reuniões anteriores 

2. Continuação da análise da revisão do Estudo de Fundamentação para reajuste da 

cobrança no CBH-PCJ 

3. Deliberação CRH nº 90/08 

4. Estudos de Fundamentação e Deliberação de cobrança dos CBHs ALPA, MP e 

PP 

5. Outros assuntos 

 

 

Iniciou-se a reunião com o Sr. Carneseca informando que a Prefeitura de Salesópolis, 1 

representada pela Sra. Solange, substituirá a Prefeitura de São Bernardo do Campo 2 

como membro do segmento Município na CTCOB. Também informou que haverá 3 
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alteração do representante da Prefeitura de Cajamar, com a saída do Sr. Fernando, 4 

portanto, na próxima reunião, deveremos escolher um novo relator para a CTCOB. O 5 

Sr. Carneseca propôs começar a reunião com a aprovação das atas das reuniões 6 

anteriores, o que os membros da CTCOB concordaram. Desta forma, foram aprovadas 7 

as atas das seguintes reuniões: 73ª, de 29/10/2013; 75ª, de 19/11/2013; 76ª, de 8 

03/12/2013; 77ª, de 04/02/2014; 78ª, de 21/02/2014; 79ª, de 11/03/2014 e 80ª, de 9 

01/04/2014, a ata da 74ª reunião, de 06/11/13, já havia sido aprovada na 76ª reunião. O 10 

Sr. Carneseca informou que ainda estão pendentes a aprovação das atas das reuniões de 11 

13/05, 03/06 e 25/06, o que será realizado em reunião posterior. Dando prosseguimento, 12 

continuou a análise da revisão do Estudo de Fundamentação para reajuste da cobrança 13 

no CBH-PCJ. O Sr. Carneseca relembrou que a CTCOB analisou a revisão do Estudo 14 

até o item XIII da Deliberação CRH nº 111/09, faltando avaliar os itens XVI, XVII e 15 

XIX. Para o item XVI, o Sr. Carneseca informou que foi incluído texto explicativo para 16 

a tabela 23 (que nesta nova versão é a tabela 35) e texto sobre a transposição, conforme 17 

solicitado pela CTCOB. Porém, não foi apresentada a receita da cobrança por setor de 18 

atividade e categoria de usuário, e o item foi considerado parcialmente atendido. Para o 19 

item XVII, foram inseridas as tabelas 37 a 39 no Estudo, com estimativas da 20 

representatividade dos valores a serem arrecadados pela cobrança paulista, portanto, o 21 

item foi considerado atendido. Para o item XIX foi incluído texto explicando os 22 

critérios utilizados pela ANA para avaliação da Agência de Bacia, e o item foi 23 

considerado atendido. O Sr. Carneseca lembrou que falta analisar a manifestação da 24 

FIESP sobre a metodologia de avaliação do impacto da cobrança no setor industrial 25 

(item XI). A Sra. Priscila explicou a manifestação da FIESP, que não considera a 26 

metodologia utilizada pelo CBH-PCJ adequada. O Sr. Carneseca sugeriu repassar todos 27 

os itens da Deliberação CRH 111/09 que a CTCOB entende que necessitam de ajustes 28 

e/ou complementações, para elaboração de novo parecer da CTCOB. Repassando os 29 

itens, o item II foi considerado atendido, porém recomenda-se retirar a última frase do 30 

último parágrafo da pág. 55 (versão não formatada). A Sra. Mariza sugeriu colocar no 31 

parecer, como orientação geral, que sejam retiradas do Estudo as frases que citam a 32 

CTCOB, mas que não se aplicam no contexto do Estudo, apenas nos ofícios que contém 33 

as justificativas. O item IV foi considerado parcialmente atendido, devendo ser revisado 34 

o resumo das atas das reuniões para acrescentar a alteração ocorrida na ata da CTPL 35 

com relação à aprovação da cobrança. O item X foi considerado atendido, porém é 36 

preciso que na pág. 60 do Estudo seja incluído que o acréscimo é de 8,4% “ao ano”. O 37 



item XI foi considerado parcialmente atendido, sendo necessário corrigir os valores das 38 

porcentagens das tabelas 23, 24, 25 e tabela sem número, das pág. 68, 69 e 70 do Estudo 39 

(versão não formatada), enviar manifestação sobre o documento da FIESP que avaliou a 40 

metodologia de análise do impacto da cobrança no setor industrial e encaminhar 41 

informações sobre as consultas formais feitas pelo CBH-PCJ às indústrias de setores 42 

representativos da Bacia. O item XIII foi considerado parcialmente atendido, pois 43 

justificou a premissa de reajuste de valores com base em três objetivos da cobrança 44 

(incisos I a III do artigo 1º da Lei nº 12.183/05), faltando justificar como a premissa de 45 

reajuste de valores atende os demais objetivos da cobrança (incisos IV e V do artigo 1º 46 

da Lei nº 12.183/05). O item XVI foi considerado parcialmente atendido, sendo 47 

necessário incluir a receita da cobrança por setor de atividade e categoria de usuário. O 48 

Sr. Ronaldo sugeriu colocar no parecer, como orientação geral, que seja feita uma 49 

versão final do Estudo de Fundamentação com formatação e revisão da numeração de 50 

tabelas e figuras. Sobre a Deliberação dos Comitês PCJ nº 160/12, o CBH-PCJ entende 51 

não ser necessário alterá-la. O Sr. Carneseca sugeriu que tal situação seja encaminhada 52 

para análise da CTAJI, pois trata-se de questão de natureza legal. Dando continuidade 53 

aos itens da pauta, o Sr. Carneseca informou que, na reunião do CRH de 26/06/14, foi 54 

aprovada a Deliberação CRH nº 160/14, que prorrogou a Deliberação CRH nº 90/08 por 55 

prazo indeterminado. Informou, ainda, que o Secretário-Executivo do CRH deixou 56 

registrado, para esclarecimento e providências, que a aprovação da Deliberação CRH nº 57 

160 não desobriga a CTCOB da continuidade do trabalho relativo aos critérios 58 

aplicáveis à revisão da cobrança, ficando estabelecida, com a anuência dos demais 59 

Conselheiros, a data limite de 31/12/14 para que a CTCOB apresente uma minuta de 60 

deliberação, elaborada em conjunto com os CBHs, que defina procedimentos, limites e 61 

condicionantes para a revisão da cobrança. Isso posto, o Sr. Carneseca sugere que o 62 

próximo passo da CTCOB seja a elaboração de uma proposta de cronograma para 63 

discussão com os CBHs. O Sr. Adriano considera que a CTCOB ainda não recebeu 64 

resposta oficial do questionamento feito à CTAJI, já que a resposta foi enviada 65 

diretamente à Secretaria Executiva do CRH. O Sr. Carneseca considera que isso não é 66 

impeditivo para a elaboração do cronograma. O Sr. Adriano argumentou que, pelo seu 67 

entendimento da reunião do CRH, a CTCOB continuaria o trabalho, porém não só sobre 68 

a revisão da cobrança, mas também sobre a própria Deliberação CRH nº 90 e que, na 69 

dúvida, a CTCOB precisa de uma resposta oficial. A Sra. Ana Gennari sugeriu, então, 70 

que a Secretaria Executiva do CRH envie documento para a CTCOB, especificando o 71 



que precisa ser feito e em que prazo. A Sra. Ana Lucia disse que irá informar a 72 

Secretaria-Executiva da solicitação da CTCOB, salientando, porém, que entende que tal 73 

documento deverá se restringir ao estabelecido na própria reunião do CRH, conforme 74 

consta da ata, ainda a ser aprovada, dessa forma decidiu-se que a CTCOB aguardará a 75 

manifestação da Secretaria Executiva do CRH para a continuidade da análise do 76 

assunto. Em seguida, o Sr. Coronato informou que há Estudo de Fundamentação e 77 

Deliberação de cobrança de três CBHs que precisam ser analisados pela CTCOB. Os 78 

CBHs MP e PP encaminharam versões revisadas, com base em parecer previamente 79 

enviado pela CTCOB. Já a proposta de cobrança do CBH-ALPA será analisada pela 80 

primeira vez na CTCOB. O Sr. Carneseca sugeriu que as propostas dos CBHs MP e PP 81 

sejam avaliadas na próxima reunião da CTCOB, junto com a demanda da Secretaria 82 

Executiva do CRH sobre a Deliberação CRH 90/08, caso já tenhamos recebido. A 83 

avaliação da proposta de cobrança do CBH-ALPA ficaria para a reunião da CTCOB de 84 

setembro. O Sr. Carneseca sugeriu alterar a data da reunião de setembro de 02/09 para 85 

09/09, já que na semana de 02/09 haverá o Diálogo Interbacias, que alguns membros 86 

podem querer participar, havendo concordância dos membros da CTCOB. O Sr. 87 

Ronaldo sugeriu então, também adiar a data da reunião de agosto, que está muito 88 

próxima, para o dia 12/08, e os membros da CTCOB concordaram. Não havendo mais 89 

nada a tratar, o Sr. Carneseca agradeceu a presença de todos, informando que a próxima 90 

reunião ocorrerá dia 12/08/14, e a reunião foi encerrada. 91 

 

 

 

   Luiz Fernando Carneseca          Ariane Coelho Donatti 

              Coordenador da CTCOB                                   Relatora da CTCOB 

Aprovada em 12/08/2014 

 


