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1      Aos dias 25 e 26 do mês de agosto de 2014, sendo das 14h00mim às 18h00min, do dia 25 de 
2      agosto  e  das  8h00min às 12h00min do  dia  26  de agosto,  reuniu-se ordinariamente  a  CTOC- 
3      Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco- 
4      CBHSF, na sala de Reuniões da AGB Peixe Vivo, localizada à rua Carijós nº 166, 5º Andar, Belo 
5      Horizonte - Minas Gerais. Participaram os seguintes conselheiros titulares: José Cisino Menezes 
6      Lopes - AIBA; Deivid Lucas de Oliveira - FIEMG; Adson Roberto Ribeiro - Associação da Bacia São 
7      Pedro; Helrijesus Alves Lima - Associação dos Fruticultores da Adutora da Fonte - AFAF; Josias 
8      Gomes  Ribeiro  Filho  -  ABES/MG;  João  Alves  Ducarmo-  Assoc.  Sobradinho  II;  Renato  Junio 
9      Constâncio - CEMIG; Douglas Falcão Wanderley - Chesf; Renilda Gomes de Souza - SEMARH/SE 

10      Participaram também: Célia Fróes, Alberto Simon e Ana Cristina da Silveira - Diretores da AGB 
11      Peixe Vivo e ainda Giordano Bruno e Cristiano Guimarães Pereira - GECOB/ANA. Após a recepção e 
12      verificação de quórum, o Sr. Renato Junio Constâncio, coordenador da CTOC realiza a abertura da 
13      reunião agradecendo a presença de todos e apresenta a pauta: dia 25/08/2014 (14hs00min às 
14      18hs00min). 1. Abertura, 2. Verificação de quórum e informes sobre a pauta, 3. Aprovação da 
15      ajuda memória da reunião CTOC de 05 e 06/05/2014, 4. Panorama sobre a cobrança na bacia 
16      hidrográfica do rio São Francisco: usuários em cobrança; outorgas na bacia; operacionalização da 
17      cobrança pela ANA; usuários inadimplentes; vazões outorgadas e valores pagos por segmento; etc. 
18      Apresentação: Giordano Bruno Bomtempo - Gerente de cobrança da Agência Nacional de Águas - 
19      GECOB/ANA, 5. Debate e esclarecimentos, 6. Encerramento do dia; Dia 26/08/2014 - (8h00min às 
20      12h00min) 7. Abertura, 8. Discussões e Propostas de modificações para adequação da Deliberação 
21      CBHSF  nº  27/2005,  que  “Dispõe  sobre  atribuições,  estrutura  e  funcionamento  da  CTOC”,  9. 
22      Continuação das discussões do dia anterior (caso necessário), 10. Encerramento do dia e reunião. 
23      Item 2 - Verificado o cumprimento do quórum mínimo regimental, o coordenador Renato Junio 
24      Constâncio iniciou a reunião com leitura da pauta e informações gerais. Após a leitura da pauta, 
25      solicitou a mudança da mesma de modo a que  a apresentação da ANA, sobre Panorama da 
26      Cobrança pelo Uso da Água na Bacia do rio São Francisco fosse o primeiro assunto da reunião com 
27      discussão logo em seguida. A proposta foi aceita por todos. Item 04 - Feito isso, Giordano Bruno 
28      Bomtempo, gerente de Cobrança da Agência Nacional de Águas - ANA, inicia a apresentação 
29      começando pelo estágio de implementação da cobrança no país para os rios de domínio da união 
30      e também dos estados, informa sobre os valores totais arrecadados em 2013 e valores cobrados 
31      do setor elétrico também para o ano de 2013. Em seguida inicia a explanação sobre a cobrança 
32      pelo uso da água na bacia do rio São Francisco: evolução do número de empreendimentos em 
33      cobrança  de  2010  a  2014,  evolução  dos  valores  cobrados  de  2010  a  2014,  número  de 
34      empreendimentos por finalidade de uso em 2014, valores de cobrança por finalidade de uso em 
35      2014.  Apresenta  gráfico  com  valor  de  cobrança  por  número  de  usuários  e  participação  da 
36      cobrança por número de usuários. Mostra que 5% dos usuários são responsáveis por 92% do valor 
37      da cobrança. Em seguida, informa sobre a operacionalização da cobrança, cita a data limite para 
38      revisão de outorgas, geração de lotes de cobrança, Resolução nº ANA 308/2007, valores mínimos 
39      de cobrança, parcelamentos, cobrança de usos outorgados e não outorgados, em operação e 
40      outorgas vencidas. Relativo à inadimplência, Giordano Bruno cita a Resolução nº 1.346/2013, 
41      procedimentos  administrativos  sobre  recuperação  de  créditos,  juros  e  multas  na  forma  da 
42      legislação aplicável, CADIN (Cadastro de inadimplentes) e dívida ativa. Informa que o número de 
43      inadimplentes na bacia está em 866 (oitocentos e sessenta e seis) empreendimentos no valor total 
44      em 21/08/2014 de R$ 5.298.581,74 dos quais 171 empreendimentos em débito maior que R$ 
45      1.000,00. Informa que 5% dos usuários representam 91% da inadimplência. Giordano Bruno cita
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46      informações importantes relativas à cobrança em outras bacias federais, processos de atualizações 
47      de  PUB  -  Preço  Unitário  Básico  em  outras  bacias  hidrográficas  federais.  Cita  a  alteração  de 
48      mecanismos  e valores  sobre  usos  de  pouca expressão.  Cita  que o  valor  de pouca  expressão 
49      praticado na bacia do rio São Francisco é de 4,0 litros por segundo (l/s). Cita a proposta da ANA 
50      para usos de pouca expressão para captação na bacia hidrográfica do rio São Francisco para que 
51      considere o mesmo critério da Resolução ANA nº 1.175/2013, ou seja, 0,01% da Q ref., citando 
52      valores diferenciados para diversos trechos do rio São Francisco. Cita pontos positivos e negativos 
53      para  uso  de  critérios  menos  restritivos.  Pontos  positivos:  maior  eficiência  administrativa  e 
54      economia  processual  pela  simplificação  da  análise técnica  e  administrativa,  torna  o  processo 
55      menos burocrático para regularização e isenção da cobrança para o usuário de recursos hídricos, 
56      baixo impacto sobre a cobrança. Ponto negativo: isenção da cobrança, prejudicando seu efeito 
57      educativo no sentido de indicar ao usuário que a água possui um valor econômico. A seguir, cita 
58      aspectos do consumo. Fala dos aspectos positivos e negativos da cobrança do consumo. Termina 
59      apresentando o site da ANA com as informações disponíveis e técnicos componentes da equipe da 
60      gerência  de  cobrança.  Item  5  -  Debate e  esclarecimentos.  Item 6  -  Ao  fim das  discussões o 
61      coordenador Renato Junio termina a reunião no seu primeiro dia, informando que o horário de 
62      início  das  atividades  no  dia  seguinte  será  às  08hs00min.  Item  7  -  No  dia  26  de  agosto  às 
63      08hs00min, o coordenador da CTOC, Sr. Renato Júnio Constâncio reinicia a reunião. Faz nova 
64      leitura da pauta informando especificamente os itens a serem cumpridos no dia. Item 3 - O 
65      coordenador  faz  leitura  da  Ajuda  Memória  da  reunião  CTOC  de  05  e  06/05/2014  enviada 
66      previamente a todos por e-mail. Após a leitura e comentários, a Ajuda Memória foi aprovada por 
67      todos. Item 8 - A seguir passou-se a discussão e propostas de modificações para adequação da 
68      Deliberação  CBHSF  nº 27/2005,  que  “Dispõe sobre atribuições, estrutura  e funcionamento  da 
69      CTOC”. O coordenador da CTOC, Sr. Renato Júnio Constâncio informa que a minuta de Deliberação 
70      foi previamente preparada pela colega e membro titular da CTOC, Sra. Mônica Portela Lima - 
71      SEMA/BA. O documento foi enviado previamente a todos para leitura. Propõe que se fossem 
72      feitas as devidas considerações e modificações durante a leitura da minuta o que foi acatado por 
73      todos. A leitura da minuta foi ocorrendo e as intervenções e mudanças no texto foram sendo 
74      inseridas. Ao término, a minuta da deliberação foi aprovada para ser encaminhada à secretaria do 
75      CBHSF e, posteriormente, para análise da Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL/CBHSF. Item 
76      9 - Foi feita a leitura das anotações observadas na reunião da CTCOB em Brasília-DF ocorrida no 
77      dia 06 e 07 de maio de 2014, seguindo o encaminhamento da reunião da CTOC de 05 e 06 de maio 
78      de  2014.  Encaminhamentos:  solicitar  à  diretoria  do  CBHSF  que  convide  especialistas  para 
79      apresentações sobre outorga e usos pouco expressivos, outorga preventiva e situação na bacia do 
80      rio São Francisco. Outro tema sugerido foi cadastro e fiscalização na bacia do rio são Francisco. Por 
81      fim, também foi sugerida uma apresentação sobre outorga e cobrança pelo uso dos recursos 
82      hídricos de outro comitê de bacia federal. Para esse tema, o  CBH Doce parece ser uma boa 
83      sugestão pela recente implementação da cobrança na bacia, segundo o membro Deivid da FIEMG. 
84      Fica agendada a próxima reunião da CTOC para os dias 09 e 10 de outubro de 2014 na cidade de 
85      Salvador-BA. Item 10 - Às 11hs35min o coordenador Sr. Renato Júnio Constâncio agradeceu a 
86      todos e encerrou a reunião. 
87                                                            Renato Júnio Constâncio 
88                                                         Coordenador da CTOC/CBHSF 
89                                  ATA DE REUNIÃO APROVADA EM        DE                     DE 2015 


