
ATA DA 93ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA DO CONSELHO 

ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

DATA: 08/06/2015 

HORA: 14 h 

LOCAL: Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos – Rua Bela Cintra 847, 14º andar, 

Sala dos Conselhos – São Paulo/SP 

 

 

Presentes:  

Membros: 

Amphilóphio Vinicius Andrade de Oliveira – P.M. Martinópolis/ P.M. Presidente Epitácio 

Ana Lúcia Aurélio - SSRH 

André Elia Neto - UNICA 

Antonio Carlos Coronato - SSRH 

Bruno Moraes da Mota – P.M. Assis 

Fernando Aurélio Parodi – P.M. São Sebastião/ P.M. Guarujá 

João Cabrera Filho - FAESP 

Jorge Luiz Silva Rocco - FIESP 

Luiz Roberto Barretti – P.M. Piquete 

Mariza Guimarães Prota - SSRH 

Convidados: 

Ariane Coelho Donatti - SSRH/DGRH 

Flávia Braga Rodrigues - SSRH/DCIG 

Maria Lúcia Magri - SSRH/DCIG 

Rui Brasil Assis - SSRH 

Vagnólia Macedo - SSRH/DCIG 

 

 

Pauta: 1 

 2 

1 – Apresentação dos novos representantes dos segmentos do Estado e dos Municípios: O 3 

secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Rui Brasil Assis, deu as boas 4 

vindas aos novos representantes e pediu que cada um fizesse uma breve apresentação. O 5 

secretário também fez a leitura dos nomes dos indicados que não estavam presentes. 6 

 7 

2 – Apresentação da Deliberação CRH 119, que trata das normas gerais para funcionamento 8 

das Câmaras Técnicas do CRH: Foi feita uma breve leitura de alguns pontos da referida 9 

deliberação, com destaque para os artigos que tratam das atribuições dos coordenadores e 10 

relatores e das competências da Câmara Técnica de Cobrança. 11 

 12 

3 – Eleição de coordenador e relator: O secretário executivo do CRH abriu espaço para que os 13 

(as) candidatos (as) às funções de coordenação e relatoria se manifestassem. Após 14 



colocações dos presentes, a representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, 15 

Ana Lúcia Aurélio, do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos da CRHi, foi 16 

eleita coordenadora da CTCOB.  17 

Na sequência, a nova coordenadora explicou que o relator da Câmara deveria ser eleito, de 18 

acordo com as normas estabelecidas pela Deliberação vigente, entre seus pares. Justificadas 19 

as impossibilidades dos presentes para assumirem a função e colocada a sempre pronta 20 

participação da Prefeitura de Cajamar, ficou decidido que a representante da PM seria 21 

consultada sobre a possibilidade de continuar na relatoria da CTCOB. Desta forma, a eleição 22 

para essa função será feita na próxima reunião da CT. 23 

 24 

4 – Discussão e proposição de Plano de Trabalho e calendário de reuniões para 2015: Rui 25 

Brasil Assis fez questão de enfatizar a importância do trabalho das Câmaras Técnicas, dizendo 26 

que elas são como a antessala do Conselho e que, desta forma, o trabalho deve ser feito de 27 

forma integrada, no intuito de fortalecer o Sistema. Na sequência, o secretário executivo 28 

passou a condução dos trabalhos para a coordenadora eleita, Ana Lúcia, que apresentou as 29 

principais atividades da Câmara em 2014, a proposta de Plano de Trabalho 2015 e o 30 

calendário de reuniões até então agendadas, conforme anexo 1. 31 

Todos concordaram com a proposta de Plano de Trabalho apresentada para 2015, não 32 

havendo inserção de novos itens. O calendário de reuniões da Câmara para 2015 foi mantido, 33 

sendo, portanto, a próxima reunião em 17/06/2015, em local a ser definido, o qual será 34 

informado na convocação da reunião. 35 

Na sequência, Ana Lúcia informou sobre a existência de um Grupo de Trabalho (GT 36 

Cobrança), com representantes da CTCOB e dos Comitês de Bacias e as próximas etapas das 37 

atividades do GT (anexo 2). Os membros concordaram ser importante a realização de uma 38 

reunião dos representantes do GT só da CTCOB, antes das reuniões do GT com os CBHs. 39 

Desta forma, para as próximas atividades do GT, foi definida a data de 23/06 para reunião do 40 

GT só com representantes da CTCOB, e dia 02/07 para a reunião do GT da CTCOB com os 41 

CBHs, em locais a serem definidos. 42 

 43 

Encaminhamentos: 44 

 Ana Lúcia vai consultar a representante da PM de Cajamar sobre a possibilidade de 45 

continuar na relatoria da Câmara. 46 

 Próxima reunião da CTCOB agendada para dia 17/06/15, às 9:30 horas, em local a ser 47 

informado na convocação. 48 

 

Aprovada em 17/06/2015 



ANEXO 1 

 

CÂMARA TÉCNICA DE COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

  

Principais atividades 2014  

• Análise dos Estudos de Fundamentação e Deliberações para implantação da cobrança dos 

CBHs AP, MP e PP, cujas propostas já foram referendadas pelo CRH e estão em trâmites para 

assinatura de Decretos pelo Governador;  

• Análise do Estudo de Fundamentação e Deliberação para atualização dos valores dos Preços 

Unitários Básicos da cobrança do CBH-PCJ, cuja proposta já foi referendada pelo CRH;  

• Análise preliminar dos Estudos de Fundamentação e Deliberações para implantação da 

cobrança dos CBHs LN e ALPA;  

• Início de elaboração de minuta de Deliberação para os processos de revisão da cobrança, em 

conjunto com os CBHs, e com o apoio da CTAJI.  

 

 

Plano de Trabalho 2015  

• Avaliação de Estudos de Fundamentação: ALPA, LN  

• Proposta de minuta de Deliberação para os processos de revisão da cobrança  

 

 

Reuniões CTCOB previamente agendadas (quarta-feira)  

17/junho  

01/julho  

05/agosto  

09/setembro  

14/outubro  

11/novembro  

09/dezembro 



ANEXO 2 

 

GT-COBRANÇA 

 

Grupo formado por representantes da CTCOB e dos CBHs para elaboração de minuta de 

Deliberação sobre procedimentos, limites e condicionantes para a revisão da cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos nas UGRHIs.  

 

Próximas etapas:  

 Reuniões do GT para:  

o Discussão de metodologia para apresentação do impacto econômico da cobrança para 

os usuários; 

o Definição sobre tópicos discutidos no Fórum que ficaram pendentes na última reunião do 

GT; 

o Análise das contribuições no Fórum sobre coeficientes ponderadores; 

o Análise de proposta de minuta com os itens já definidos.  

 

 Submeter à CTCOB a proposta elaborada pelo GT. 

 

 Reuniões Regionais e contribuições dos CBHs.  

 Sistematização das sugestões dos CBHs e reunião geral com CBHs para fechamento da 

minuta.  

 


