SIGRH

MEMÓRIA DA 114ª REUNIÃO

CRH
CT_COB

Câmara Técnica de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos - CTCOB

Atividade

Ata:

114ª Reunião da CTCOB do CRH

01.02.2021

Data: 10/03/2020

Coordenadora: Laura Stela Perez

Local: virtual

Relatora: Ester Feche

Início: 14:00

Término: 15:15

Participantes:
Anexo lista de participantes proveniente do chat da reunião virtual e fotos:
Luiz Felipe Rodrigues – ASSEMAE;
André Elia – ÚNICA
Gilmar Ogawa – FAESP;
Bruno Raniely – SABESP;
Laura Stela Perez – SIMA;
Ester Feche Guimarães – AESABESP;
Márcio Negrão Marolla – CETESB;
Antonio Carlos Coronato – DAEE;
Karina Sousa – Município de TATUI;
Ariane Selegato – Usina Batatais;
Paulo Tínel – ASSEMAE e Prefeitura Campinas;
Eriane Justo Luiz Savoia – Prefeitura de SANTO ANDRÉ
Assuntos Tratados:
1. Aprovação da ata da 114ª reunião, realizada em 01 de fevereiro de 2021
Por motivo de problemas de conectividade, a ata será submetida a aprovação na reunião
de março de 2021.
2. Apresentação da Sra. Laura Perez
Fez um breve relato sobre o ano de 2020. Por motivo de conectividade, a apresentação foi
verbal e o arquivo a ser apresentado segue anexo a essa ata. Constou da apresentação,
dentre outros: informes e providências necessárias a partir da reunião da Coordenadoria
de Recursos Hídricos com os coordenadores de câmaras técnicas, em 08.01.21: Agenda
CRH, Agenda Cofehidro, prazo até 31.01 para elaboração das agendas das Câmaras téc-
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nicas para 2021, encaminhamento de documentos da Câmara para aprovação do CRH
com 40 dias de antecedência.
3. Demandas e manifestações dos membros
3.1. Paulo Tínel – representante da Prefeitura de Campinas e Comitê de Bacias PCJ
Solicita constar em ata pedido do Comitê de Bacias PCJ referente à atualização de valores
da cobrança. Pede padronização e adoção dos critérios definidos pela Agência Nacional
de Águas e Saneamento – ANA.
Também solicita retomada dos encaminhamentos para aprovação da cobrança pelo uso da
água para os usuários rurais.
3.2. André Elia – Representante da UNICA
Apresenta reclamação de usuários com relação a diferenciação dos cálculos dos valores
de consumo pelas diferentes unidades do DAEE e, consequentemente, nas diferentes
UGRHI, o que não deve ocorrer. Informa que este questionamento foi levantado por uma
usina.
4. Plano de Trabalho
Foram apresentadas as demandas à CTCOB, as quais deverão compor o Plano de Trabalho para o período 2021-2022. São elas:
Nº

Tema

Descrição da Ação

Justificativa

1

Decretos estaduais
relativos à cobrança
pelo uso da água

Realizar estudo comparativo dos
decretos de cobrança das UGRHIs
já editados, para verificar eventuais
discrepâncias e propor adequações

Há abordagens distintas para o mesmo
assunto que poderiam ser homogeneizadas para facilitar a operacionalização da
cobrança

2

Operacionalização
da cobrança pelo
uso da água

Avaliar as diversas etapas de operacionalização da cobrança, identificar eventuais fragilidades e propor
aperfeiçoamentos

Decorridos mais de 10 anos do início da
cobrança e na iminência de funcionamento desse instrumento em todo o estado, é
momento de rever o processo e propor
eventuais melhorias

3

Cobrança pelo uso
da água nas UGRHI

Acompanhar o processo de cobrança em cada UGRHI e a utilização dos recursos arrecadados

Verificar como se dá a rotina do processo
de cobrança, e acompanhar a aplicação
dos recursos arrecadados nas ações
prioritárias dos Planos de Bacias

4

Demandas CRH

Atender a demandas do CRH afetas à cobrança pelo uso da água

Subsidiar decisões do CRH em questões
relativas à cobrança pelo uso da água

A partir destas deverá ser elaborado o Plano de Trabalho, verificando outras atividades a
serem incluídas, caso pertinentes, e a definição de prazo para a realização das mesmas,
produto final a ser obtido e definição de nível de prioridade.
5. Agenda de reuniões para 2021
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As reuniões para o ano de 2021 ficaram agendadas para as segundas terças-feiras de cada mês, com exceção do mês de outubro, que ficou para o dia 05.10 em virtude do feriado
de 12.10.
São as datas: 09.03, 13.04, 11.05, 08.06, 13.07, 10.08, 14.09, 06.10, 09.11 e 14.12.
6. Encaminhamentos:
Dados os problemas de comunicação havidos, os membros CTCOB terão 10 (dez) dias, a
partir do envio de e-mail pela Coordenadora, para manifestação sobre o Plano de Trabalho
proposto.
Foi programada para a próxima reunião a elaboração de parecer da CTCOB ao CRH sobre
a análise já efetuada em março de 2020 ao Processo SSRH/1417129/2018, que trata de
“Ofício Agência das Bacias PCJ – Limites de captação de águas subterrâneas consideradas isentas ou dispensadas de outorga de uso de recursos hídricos e da cobrança pelo
uso de recursos hídricos.
7. Próxima reunião:
Data: 09/03/2021 às 14:00hs – Reunião virtual pela Plataforma Teams
Pauta:
 Aprovação da ata da 113ª reunião, realizada em 10 de março de 2020
 Aprovação da ata da 114ª reunião, realizada em 01 de fevereiro de 2021
 Elaboração de Parecer ao CRH sobre o Processo SSRH/1417129/2018
 Consolidação do Plano de Trabalho 2021-2022
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