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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e seis, realizou-se a reunião da Câmara Técnica de
Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos
segmentos: Estado: DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); CESP (Washington Luiz de Azevedo
Geres). Sociedade Civil: AERPP (Valter José Crepaldi Ganâncio). Municípios: PRESIDENTE
VENCESLAU (Minoru Maemura), MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE
EPITÁCIO (Luiz Antonio Raizzaro); TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi), SANTO ANASTÁCIO
(Fernando Inague); PIQUEROBI (Pedro Depieri); PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki
Lombardi); e IEPÊ (João Olavo Almeida Prado de Oliveira) e os convidados, Sandro Roberto Selmo
(DAEE/CBH-PP), André de Oliveira Silva (DAEE), Adilce Aparecida de Melo Fabrão (DAEE-EAT) e
Joyce Ferro Rodrigues (DAEE-EAT). Iniciando a reunião o senhor Emerson Sampieri Burneiko faz
uma apresentação a todos os presentes sobre o histórico da cobrança pelo uso da água no Estado
de São Paulo. Após a apresentação, o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro Roberto
Selmo, esclarece a todos quais serão as ações do CBH-PP visando à implantação da cobrança. Em
seguida, o senhor Sandro passa a palavra ao coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro, para
que possa dar início às discussões sobre o assunto em pauta. O Sr Valter José Crepaldi diz que deve
ser feito um estudo de simulação da bacia para que possa ser analisado todos o parâmetros de
qualidade da água e que o DAEE não deve usar apenas a quantidade de água como parâmetro para
concessão de outorga e sim levar em consideração também a qualidade. O coordenador da CT-PAS,
Luiz Antonio Raizzaro, comenta que no começo existirá algumas falhas no sistema de cobrança que
serão corrigidos no decorrer do tempo, mas é importante colocar em pratica agora com as
informações já existentes e que o mecanismo cobrança já obrigara o DAEE e a CETESB utilizarem
cruzamento de dados quantidade/qualidade para emissão de outorgas. Neste momento os presentes
discutem critérios sobre a lei da cobrança. O Sr. Sandro Roberto Selmo, informa sobre a realização
de uma reunião preparatória para iniciar as discussões referentes à cobrança pelo uso da água, que
acontecerá na cidade de Marilia, dia 25 de maio; informa que foram enviados convites aos senhores
Divaldo Pereira de Oliveira (Presidente do CBH-PP), Valter José Crepaldi (Vice-Presidente do CBHPP), Luiz Antônio Raizzaro (Coordenador da CT-PAS), Roberto Tadeu Mirras Ferron (Coordenador
da CT-AI), a senhora Julieta Felix Duela (Coordenadora do GEA) e aos representantes da FIESP e
CIESP e ressaltou a importância da participação de algum representante de município não operado
pela SABESP, sendo que estava presente o Sr. Minoru Maemura, representante da Prefeitura
Municipal de Presidente Venceslau, que possui serviço autônomo. Após surgirem algumas duvidas
referentes à destinação da verba arrecadada com a cobrança, o senhor Osvaldo Massacazu Sugui,
presta esclarecimentos a todos sobre o assunto. O Sr. Sandro Roberto Selmo, informa a todos que
ocorrera também um Ato convocatório a todos os usuários, para que este informe a quantidade de
água que utiliza, então será verificado se os dados informados conferem com o que consta na
solicitação de outorga e em caso de divergência de informações o usuário terá que refazer todos os
dados informados anteriormente; e o Sr. Luiz Raizzaro ressalta ainda que o usuário que informar os
dados dentro do prazo não terá que pagar multa. Em seqüência, o coordenador da CT-PAS, Luiz
Raizzaro solicita a Ata da reunião anterior para que ela seja lida e colocada em votação para
aprovação e, depois de ser lida por todos os presentes a Ata é aprovada. O representante da CESP,
Washington Luiz de Azevedo, sugere que seja montado um grupo de trabalho, formado por
representantes que estejam envolvidos diretamente com a cobrança, para que façam uma prévia da
lei e que todas as conclusões sejam depois passada a todos os membros e sugere que este grupo
seja composto por um representante do DAEE, CETESB, Prefeituras Autônomas, sugere também o
Senhor Valter Crepaldi. O representante de Santo Anastácio, Fernando Inague, sugere que um
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representante de cada UPRH faça parte da comissão. A proposta é aceita por todos, e a data reunião
do grupo será marcada após a realização de um seminário sobre a cobrança, que deverá ocorrer no
começo do mês de junho na cidade de São Paulo. Em seguida o coordenador Luiz Antonio Raizzaro
agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, André de Oliveira
Silva, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de
direito. Presidente Prudente, 22 de maio de 2006.

André de Oliveira Silva
Secretário da CT-PAS “ad-hoc”

Luiz Antônio Raizzaro
Coordenador da CT-PAS

