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CBH-PP

ATA DA 13ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE RECURSOS
HÍDRICOS E CAMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e nove, às nove horas, na sala de reunião do
departamento de Geografia da Unesp, campus de Presidente Prudente, realizou-se a Reunião
do Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos do CBH-PP. Representantes da
CT-PAS: DAEE (Sandro Roberto Selmo), SABESP (Augusto Cesar Marques Leme) e CATI –
EDR/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki). Representantes do GEA:
ASSOCIAÇÃO ARARAJUBA (Julieta Felix Duela). Representantes da CT-AI: ITESP (Délcio
Silva). Representantes dos MUNICÍPIOS: Presidente Venceslau (Leonete Paula Weichold
Buchutz). Iniciando a reunião, Sandro Roberto Selmo, coordenador do CT-Cobrança, indicou a
necessidade da aprovação da ata da 12ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de
Recursos Hídricos e Câmara Técnica de Assuntos Institucionais do Comitê da Bacia Hidrográfica
do Pontal do Paranapanema – CBH-PP. Foi concedido tempo para que os presentes
procedessem à leitura da referida ata, ao final do que a mesma foi aprovada. A palavra continuou
com o coordenador do GT-Cobrança, o qual explanou sobre a implantação da cobrança pelo uso
da água enquanto instrumento de gestão dos recursos hídricos, inserido no bojo do Plano de
Bacia do Pontal Paranapanema. Posteriormente, o coordenador do GT-Cobrança principiou a
discussão acerca das dificuldades de implantação da cobrança pelo uso da água e a
apresentação do programa simulador da cobrança. Quando da apresentação do programa
simulador, questões foram levantadas pelo representante da SABESP, Sr. Augusto Cesar
Marques Leme, e da CATI – EDR/PRESIDENTE PRUDENTE, Sr. Roberto Yassuo Shirasaki.
Para a resposta das questões apresentadas foram efetuadas algumas simulações com o uso do
programa. A forma de divulgação e sensibilização dos usuários dos recursos hídricos sujeitos à
cobrança pelo uso da água gerou apartes por parte do Sr. Augusto Cesar Marques Leme e do
representante do ITESP, Sr. Délcio Silva. Com relação a este tópico, o coordenador do GTCobrança apontou a necessidade de maior discussão dentro do grupo para a posterior
realização de uma audiência pública. O Sr. Sandro Roberto Selmo, coordenado do GTCobrança, ao final da reunião, sugeriu a alteração do cronograma de implantação da cobrança
pelo uso da água considerando-se a necessidade de maiores discussões no âmbito do CBH-PP
e de suas respectivas câmaras técnicas e da realização de audiência pública. Após as
discussões, o coordenador do GT-Cobrança encerrou a reunião e agradeceu a presença de
todos. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a
presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, aos oito dias do mês de julho de dois mil e
nove. Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos, “Comitê da Bacia Hidrográfica
do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.

Adelino Martins

Sandro Roberto Selmo

Secretário do GT-COB “ad-hoc”

Coordenador do GT-COB

