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ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2008 DO GRUPO DE TRABALHO SOBR E A COBRANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA D O PONTAL DO 
PARANAPANEMA – CBH-PP 

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e oito, às nove horas, na sala de reunião do 

Centro de Pesquisa da UNESP de Presidente Prudente, realizou-se a 2ª Reunião de 2008 do 

Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos do CBH-PP, onde estavam 

presentes, além do Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo, os 

REPRESENTANTES ELEITOS ENTRE AS CÂMARAS TÉCNICAS DO  CBH-PP E SUGERIDOS 

NO DECORRER DOS ENCONTROS DO GRUPO: CESP (Carmem Lúcia Zaine Menezes); 

CDPEMA (Carlos Alberto Arraes do Carmo); DAEE (Emerson Sampieri Buneiko); ASSOCIAÇÃO 

DE ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo 

Gomes de Oliveira Neias); PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ (João Olavo Almeida Prado de 

Oliveira); SABESP (Augusto César Marques Leme); CETESB (Luiz Edson Mollez); CIESP – 

CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (Itamar Alves de Oliveira Junior) e 

CIESP / ALIMENTOS WILSON LTDA (Milton Macedo). Além de outros convidados conforme 

registro próprio e funcionários da empresa Irrigart. O coordenador do GT-COB, Emerson 

Burneiko, inicia a reunião apresentando o histórico do processo de implantação da cobrança no 

estado de São Paulo, citando a Lei 12.183 de 29/12/05. Em seguida, o representante da 

Empresa Irrigart, Thiago Freitas Cavicchioli, tece comentários sobre o andamento dos trabalhos 

da empresa com relação ao levantamento dos usuários de recursos hídricos da UGRHI-22. Em 

seguida o coordenador apresenta e tece comentários sobre os “9 Passos para a Implantação da 

Cobrança pelo Uso da Água” que foi assunto principal das oficinas realizadas em São Pedro. Os 

representantes da CIESP, Itamar Alves de Oliveira Júnior e Milton Macedo, questionam sobre a 

desigualdade entre os outros estados da união e o estado de São Paulo, sendo que a cobrança 

pode ser interpretada até como uma penalidade para o estado e para as empresas que aqui se 

encontram. O representante da CIESP, Itamar, diz que é importantíssimo o recurso arrecadado 

ser utilizado para novos investimentos e não na manutenção da estrutura existente que já possui 

recursos destinados. O coordenador do Grupo dá continuidade à apresentação e esclarece que 
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o Plano de Bacia é um dos documentos norteadores sobre onde e quanto é necessário ser 

investido na região, sendo que ele será usado como base para a cobrança dos recursos hídricos. 

O representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente 

Prudente e Região, Marcelo Neias, diz que é importante todos saírem da reunião em consenso 

sobre a importância da cobrança e cientes que a destinação dos recursos cobrados que ficam na 

bacia. O representante Marcelo finaliza afirmando que os recursos arrecadados poderão ser 

tomados por empresas para investimentos em projetos internos, desde que sejam de grande 

importância para a recuperação ambiental. O coordenador Emerson apresenta aos presentes o 

modelo de planilha de simulação e explica que tal modelo deve ser discutido, alterado e 

adaptado para o Comitê do Pontal. A próxima reunião é agendada para o dia 05/08/08 as 9h00. 

Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e 

assino no final. Presidente Prudente, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e oito. 

Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos, “Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
 

 

 

 

 

 

 

Carlos Eduardo S. Camargo 
Secretário do GT-COB “ad-hoc” 

Emerson Sampieri Burneiko 
Coordenador do GT-COB 

 


