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Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco

CBHSF

Instituído pelo Decreto Presidencial de 05 de junho de 2001

SINTESE DA REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE
OUTORGA E COBRANÇA - CTOC

Dia: 26/03/2007
Horário: 13 as 17:30 horas
Local: Sede do CBHSF - SSA
Participantes: Joana Angélica – IGAM, Wagner Soares - FIEMG
Convidados: Yvonilde Medeiros – CBHSF, Jaildo Santos Pereira – Gama Engenharia,
Wilde Cardoso – Ana, José Paulo Azevedo – COPPE/RJ, Giordano Bruno – ANA,
Telma Teixeira – UFBA, Rita Paula - CBHSF
Pauta

1. Eleição de Coordenador e Secretario da CTOC;
2. Discussão do Plano de Trabalho apresentado pela empresa de consultoria
contratada para desenvolver os estudos de Cobrança;
3. Plano de trabalho e agenda de reuniões da CTOC
4. O que ocorrer
DAS DISCUSSÕES DE PAUTA TEMOS:
1 – A Secretária Executiva do CBHSF explicou que por motivo das mudanças ocorridas nos
governos estaduais, varias substituições aconteceram nas representações das Câmaras
técnicas, e a CTOC está sem o coordenador, por essa razão esse seria o primeiro ponto de
pauta a ser discutido, mas até aquele momento não havia quorum para este item ser
decidido, assim, a escolha de um coordenador para esta Câmara ficará para ser decidido na
próxima reunião da CTOC.
2 – Foi apresentado o Plano de Trabalho da empresa Gama Engenharia de Recursos
Hídricos, contratada para desenvolver os estudos de Cobrança. A apresentação foi feita
pelo consultor Jaildo Santos Pereira, representante da empresa. Após a apresentação, os
participantes da câmara técnica solicitaram os seguintes ajustes ou complementações, os
quais foram acatados pelo representante da empresa contratada:
• Ajuste das datas de entregas dos produtos de acordo com datas das Plenárias, reuniões
da Câmara Técnica e atividades desenvolvidas pelo Comitê;
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• O estabelecimento de contatos com a Consultora Maria Luiza Granziera, de modo a
identificar as superposições e ajustes complementares entre ambos os estudos, os
quais serão apresentados na próxima Plenária do Comitê dia 12/04/2007;
• Em relação ao produto 1, avaliação dos aspectos institucionais e legais, para além do
que consta na proposta técnica revisada e aprovada pela ANA, a empresa deverá
proceder com uma análise criteriosa e objetiva do conteúdo de cada peça legislativa ou
normativa existentes, de tal modo a identificar os ajustes necessários à implementação
da cobrança pelo uso de recursos hídricos;
• Ainda com relação ao produto 1, deve abranger todos os sete Estados da bacia do São
Francisco;
• Em relação aos mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos, não mencionar
apenas aquelas que estão em vigência nas bacias do Paraíba do Sul e PCJ como
exemplo, incluindo citações de outros trabalhos realizados no país, justificando o “por
que” de não estarem sendo utilizados para os fins do presente estudo;
• Realização de um levantamento georeferenciado, com base em estudos existentes, dos
parâmetros de qualidade da água significativos na bacia do São Francisco, que possam
vir a ser considerados ao longo do tempo, na medida em que as condições o permitam,
no cálculo da cobrança pelo lançamento de efluentes;
A Secretaria Executiva do CBHSF sentiu falta de itens discutidos e presentes na TDR
apresentada a ANA, que não constam no contrato assinado pela Gama Engenharia como:
• estudo do perfil do usuário externo;
• participações da Consultoria em reuniões de Câmaras Consultivas Regionais-CCRs;
Com relação aos itens anteriores foram esclarecidos por Giordano Bruno representante da
ANA, que informou que este item foi cortado do contrato, pois os estudos do perfil para os
usuários externos, já vêm sendo realizados pela ANA, paralelamente ao trabalho que esta
sendo desenvolvido pela Gama Engenharia.
Wilde Cardoso técnico da ANA informou que as reuniões programadas para as Câmaras
Consultiva Regionais - CCRs com o consultor da área de cobrança pode ser feita no 2º
semestre, já que os estudos finalizam no mês de julho de 2007,
Consultado Cláudio Pereira coordenador da UAR/CBHSF, o mesmo disse que existe
recursos financeiros para a realização destas reuniões, uma vez que elas já estavam
planejadas e incluídas no cronograma financeiro do CBHSF para o ano de 2007. Houve a
concordância do consultor Jaildo representante da Gama Engenharia para estar fazendo
estas reuniões nas CCRs.
3 – O cronograma/agenda de reuniões da CTOC foi montado de acordo com os ajustes
para a entrega dos trabalhos (anexo).
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DELIBERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

(i) A Agência Nacional de Águas - ANA deverá apresentar, na próxima reunião Plenária do
CBHSF, uma visão estratégica das atividades e estudos que vêm sendo efetuados em
apoio ao Comitê;
(ii) Haverá reuniões conjuntas entre CTOC e CTIL para ajustes e apresentação dos
trabalhos de estudos sobre cobrança e agência de acordo com o cronograma abaixo:
•

dia 08/08 – para apresentação na Plenária de posse da nova diretoria que será
em 10/08 com local a definir;

•

dia 27/09 – discussão e aprovação sobre minuta de Deliberação de definição de
valores de cobrança e outros mecanismos, em local a ser definido;

