ATA DA 81ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA
DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

DATA: 13/05/14
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
Ari Augusto Pratti – SANASA
Ariane Coelho Donatti – SSRH/CRHi
Claudio Daher Garcia – CBH-BPG
Eduardo Fukano – FAESP/Sindicato Rural de Piedade
Fernando Jordani Feliti – P.M. Cajamar
Gilmar Ogama – FAESP
Ivens Oliveira – Agência PCJ
Jaime Dolene – SANASA
José Barbosa Correa Neto – Sec. Planejamento
Laura Stela Perez – CBH-AT
Lurdes Maria Torres da Silva Maluf – SMA
Luiz Antônio C. S. Brasi – CBH-PCJ
Luiz Fernando Carneseca – SSRH/DAEE
Mariza G. Prota – SSRH/SABESP
Priscila F. Rocha – FIESP
Ricardo Y. Nogata – P.M. São Bernardo do Campo
Ronaldo Sergio Vasques – FIESP
Sérgio Razera – Agência PCJ
Stephannie E Pereira – FAESP
Yara Maria Chagas de Carvalho – SAA/IEA/APTA
COORDENAÇÃO:
Luiz Fernando Carneseca – DAEE – lcarneseca@sp.gov.br
RELATORIA:
Fernando Jordani Feliti – P.M Cajamar – fernando.jordani.usp@gmail.com
PAUTA DA DISCUSSÃO:
1. Renovação dos membros da sociedade civil
2. Apresentação do CBH-PCJ referente às questões levantadas pela CTCOB
3. Revisão da Deliberação CRH 90
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Iniciou-se a reunião com o coordenador Luiz Fernando Carneseca informando que, no
mês de Abril, os membros da sociedade civil no CRH foram renovados o que demanda
nova indicação para os membros das Câmaras Técnicas. Desta maneira, sugeriu-se aos
representantes da sociedade civil que se reunissem a fim de escolher os novos membros.
Após breve reunião, decidiu-se que uma cadeira seria da FIESP como titular e suplente,
a segunda seria da UNICA como titular e suplente, a terceira da FAESP como titular e
suplente e a quarta e última seria da CIESP como titular e da ASSEMAE como
suplente. Em seguida foi informado que a indicação dos membros deverá ser
formalizada mediante encaminhamento de ofício para o secretário executivo do CRH.
A seguir, iniciou-se a discussão sobre a revisão da Deliberação CRH 90 com a
informação de que, no Forúm Paulista de CBHs, foi elaborada uma proposta alternativa
daquela feita pela CTCOB no ano de 2013. A Sra. Mariza comentou que os CBHs do
Litoral Norte e Sorocaba Médio Tiête haviam encaminhado suas contribuições acerca
da proposta de revisão. Foi levantada a possibilidade de prorrogação da Deliberação
CRH 90 para dezembro de 2014 tendo em vista o nível das discussões em alguns CBHs.
A Sra. Mariza comentou que se devem definir prazos para os CBHs enviarem suas
complementações acerca do tema, enquanto o Sr. Ronaldo questionou o que aconteceria
nos casos em que os CBHs não cumpram os prazos estabelecidos. A Sra. Mariza
sugeriu a apresentação da proposta da revisão da Deliberação CRH 90 feita pela
CTCOB em relação à deliberação original. O Sr. Carneseca propôs uma reunião dia
27/05 com os CBHs a fim de discutir a Deliberação 90. Desta maneira, os membros da
CTCOB decidiram se reunir no período da tarde para embasar a proposta da CTCOB
para a referida reunião.
Na sequência, o Sr. Sérgio da Agência PCJ iniciou a apresentação do que havia sido
levantado pela CTCOB na reunião anterior com relação ao Estudo de Fundamentação e
Deliberação para revisão dos valores da cobrança. A Sra. Mariza questionou a respeito
do resumo das atas do processo, item que já havia sido solicitado. Acerca do item XI da
Deliberação CRH 111/09, relativo aos impactos da cobrança, o Sr. Sérgio apresentou
alguns dados sobre o custo da água na produção por tonelada de cana e ratificou a
dificuldade de levantar dados para mensurar os impactos da cobrança. O Sr. André fez
sugestão ao estudo e se propôs a ajudar no tocante ao setor sucroalcooleiro. O Sr. Ivens,
também da Agência PCJ, fez uma apresentação sobre o valor adicionado fiscal
utilizando a base de dados da fundação SEADE. Discutiu-se sobre a participação da
porcentagem do valor da cobrança sobre o valor adicionado fiscal do município e se tal
metodologia reflete, de fato, os impactos da cobrança. A Sra. Yara sugeriu para
apronfudar os dados de Cordeiropolis a fim de solidificar o estudo. O Sr. Ronaldo
sugeriu ao Sr. Sergio para que no estudo seja justificado que os estudos não atendem ao
item XI e que a CTCOB ajudará neste ponto. O Sr. Adriano sugeriu que o CBH solicite
oficialmente os dados para as empresas a fim de embasar o estudo. A respeito da
dificuldade levantada no cumprimento do item XI da Deliberação CRH 111 o Sr.
Carneseca sugeriu que em uma futura Deliberação do CRH este item seja alterado, e
acrescentou também que, em relação à deliberação do CBH-PCJ, o assunto de tema
jurídico não diz respeito à CTCOB. Após as apresentações realizadas pela Agência PCJ,
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os membros da CTCOB decidiram elaborar parecer acerca da fundamentação de
reajuste do CBH-PCJ na reunião do dia 03/06 e o Sr. Ronaldo comentou para a
coordenação verificar sobre o encaminhamento do relatório da reunião passada (01/04).
No período vespertino, a pauta de discussão foi a revisão da Deliberação CRH 90. O Sr.
Carneseca comentou acerca de um email enviado pelo Sr. Manfred, secretário executivo
do Forúm, sobre a necessidade de se definir o assunto da revisão da CRH 90. O Sr.
Adriano sugeriu para a CTCOB focar nos pontos polêmicos e abordá-los diretamente
com os CBHs sem necessidade da explanação de todo texto da deliberação. O Sr.
Ronaldo questionou a validade da proposta do Forúm tendo em vista que, apesar da
proposta ter sido consentida pelas diretorias dos cômites, é necessário que o assunto seja
abordado em plenária, o que gerou ampla discussão da Câmara. A Sra. Yara reforçou a
posição de apresentar a proposta de revisão da CTCOB com foco nas divergências entre
as duas propostas. Após longo debate, definiu-se por elaborar uma apresentação para os
CBHs no dia 27/05 que focaria os pontos principais que culminaram na proposta da
CTCOB: 1) transposição de bacias (coeficiente x13); 2) incentivo a boas práticas e
reuso de água (coeficiente x12); 3) acompanhamento e monitoramento dos projetos
financiados com os recursos arrecadados da cobrança; e 4) incorporação da etapa de
revisão na deliberação. Desta maneira, definiu-se por marcar uma reunião com alguns
membros que participaram de todo processo da revisão da Deliberação CRH 90 para
elaborar a apresentação no dia 20/05.
Finalizada a reunião, o Sr. Carneseca agradeceu a presença de todos, informou que a
próxima reunião ocorrerá no dia 27/05/14 com a presença dos CBHs e, não havendo
mais nada a tratar a reunião foi encerrada.

Luiz Fernando Carneseca
Coordenador da CTCOB

Aprovada em 16/04/2015

Fernando Jordani Feliti
Relator da CTCOB

