
MEMÓRIA DA 85ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE 

COBRANÇA DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS 

HÍDRICOS 

 

DATA: 12/08/2014 

HORA: 9:30 h 

LOCAL: Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT – Rua 

Boa Vista, 84, 6º andar - Centro - São Paulo - SP 

 

PARTICIPANTES:  

Adriano Melo – FIESP 

Antônio Carlos Coronato – SSRH/DAEE  

Caroline Cichoski – P.M. Cajamar 

Claudia Zago – P.M. Itatiba 

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 – CIESP 

Solange Wuo Franco Ribeiro – P.M. Salesópolis 

 

COORDENAÇÃO: 

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

 

RELATORIA: 

Memória elaborada por Ariane C. Donatti (SSRH/CRHi) com base nas anotações de 

Mariza G. Prota (SSRH/SABESP) 

 

PAUTA: 

1. Aprovação das atas das reuniões anteriores 

2. Estudos de Fundamentação e Deliberação da cobrança dos CBHs PP e MP 

3. Deliberação para a revisão da cobrança 

4. Análise do relatório de fundamentação do reajuste dos PUBs do CBH-PCJ  

5. Outros assuntos 

 

 

Iniciou-se a reunião com o Sr. Carneseca informando que há novos representantes para 1 

os municípios na Câmara: a Sra. Claudia pela Prefeitura de Itatiba e a Sra. Caroline pela 2 

Prefeitura de Cajamar. A Sra. Caroline foi escolhida como a nova relatora da CTCOB. 3 

Passou-se então para análise das atas das reuniões anteriores, sendo colocado que falta a 4 

ata da reunião de 13/05/14 e o relato da reunião com os CBHs ocorrida em 27/05/14. 5 



Após considerações dos presentes, foram aprovadas as atas das reuniões de 03/06/14 6 

(82ª), 25/06/14 (83ª) e 15/07/14 (84ª). Em seguida, foi analisada a revisão do Estudo de 7 

Fundamentação do CBH-PP e a Deliberação CBH-PP 156/14, de acordo com as 8 

solicitações feitas pela CTCOB após a última avaliação. Os itens VII, XI e XVII do 9 

artigo 1º da Deliberação CRH 111/09, que necessitavam de alterações e/ou 10 

complementações foram considerados atendidos pelo Estudo apresentado. Quanto à 11 

Deliberação CBH-PP 156/14, foi considerado que a mesma atende todas as solicitações 12 

da Deliberação CRH 111/09. Desta forma, a proposta de implantação da cobrança do 13 

CBH-PP será enviada para análise da CTAJI para posterior encaminhamento ao CRH. 14 

Dando prosseguimento, iniciou-se a análise da revisão do Estudo de Fundamentação do 15 

CBH-MP, sendo que o item VII do artigo 1º da Deliberação CRH 111/09 foi 16 

considerado parcialmente atendido, pois os valores dos recursos arrecadados pela 17 

cobrança aplicados em cada PDC, constantes das tabelas 7.8 e 7.9, não estão 18 

obedecendo aos limites de cada prioridade estabelecida no artigo 3º da Deliberação 19 

CBH-MP 169/14. O item XVII foi considerado parcialmente atendido, pois está 20 

diretamente relacionado com o item VII. Com relação à Deliberação CBH-MP 169/14 21 

há necessidade de compatibilizar o artigo 9º com o Estudo de Fundamentação no que se 22 

refere à distribuição dos recursos nos diversos PDCs. Além disso, é preciso corrigir o 23 

parágrafo 2º do artigo 3º, pois falta o termo “PUF” na fórmula. Em seguida, foi 24 

informado aos participantes sobre o Ofício CRHi nº 50/2014 que, em resposta à 25 

solicitação da CTCOB, esclarece que, na reunião de 26/06/14, o CRH prorrogou a 26 

Deliberação CRH 90/2008 por prazo indeterminado para possibilitar aos CBHs em fase 27 

de implantação da cobrança a conclusão do processo sob as mesmas regras aplicadas 28 

aos que já concluíram esta etapa. Na reunião, o CRH manteve como tarefa à CTCOB, 29 

com apoio da CTAJI, a apresentação de uma minuta de Deliberação específica sobre os 30 

critérios de revisão da cobrança, que deve ser elaborada em conjunto com os CBHs. Por 31 

fim, o CRH estabeleceu que, até que se definam os critérios para revisão da cobrança, os 32 

CBHs que já apresentaram proposta de revisão (PCJ e PS) deverão ser avaliados com 33 

base na Deliberação CRH 90/08. Com relação à minuta de Deliberação, o Sr. Barbosa 34 

trouxe material sobre preço público para os participantes da Câmara. O Sr. Adriano 35 

destacou que é preciso resgatar a resposta da CTCOB ao CBH-PS. O Sr. Ronaldo disse 36 

que é preciso estabelecer como elaborar uma minuta de Deliberação com os CBHs. A 37 

Sra. Mariza destacou que é importante a CTCOB explicar a minuta aos representantes 38 

dos CBHs e usar formulário para realizar as revisões. O Sr. Carneseca disse que é 39 

preciso montar uma proposta de cronograma para trabalhar com os CBHs, com sugestão 40 

de realização de 4 ou 5 seminários regionais com blocos de CBHs. O primeiro passo 41 

seria elaborar um documento base para começar a discussão. Depois realizar reunião 42 

com todos os CBHs, com os 3 segmentos, para apresentar o documento base e a 43 

proposta dos seminários regionais com datas em outubro. Por último, outra reunião 44 

geral para apresentar o novo texto consolidando as contribuições dos encontros 45 

regionais. O Sr. Carneseca enviará as propostas dos outros CBHs. Com relação ao 46 

ofício do CBH-PCJ de 06/08/14, enviar os comentários para Priscila formatar. Na 47 

próxima reunião da CTCOB serão discutidos: a proposta de reajuste de valores do 48 

CBH-PCJ, a minuta de Deliberação para revisão da cobrança e o Estudo de 49 



Fundamentação do CBH-ALPA. O Sr. Carneseca agradeceu a presença de todos, 50 

informando que a próxima reunião ocorrerá dia 09/09/14 e, não havendo mais nada a 51 

tratar, a reunião foi encerrada. 52 

 

 

      Luiz Fernando Carneseca                              

              Coordenador da CTCOB                                     

 

Aprovada em 16/04/2015 


