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ATA DA 14ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COB RANÇA DE RECURSOS 
HÍDRICOS E CAMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAI S DO COMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e nove, às nove horas, na sala de reunião do 
DAEE, 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). Membros GT-
Cobrança extraordinários: MUNICÍPIOS: Presidente Venceslau (Leonete Paula Weichold 
Buchutz) e ESTADO:  CETESB (Luiz Edson Mollez). Iniciando a reunião, os presentes 
procederam à leitura da ata da reunião anterior, a qual foi corrigida e aprovada. O Sr. Sandro 
Roberto Selmo, coordenado do GT-COB, informou aos presentes sobre o interesse de um 
representante da FIESP, Sr. Roberto, em freqüentar as reuniões de todas as câmaras técnicas 
do CGH-PP. Informou, outrossim, que será convocada uma reunião conjunta do GT-COB e da 
CT-AI para o dia cinco de agosto do presente ano a fim de que os integrantes destas câmaras 
técnicas tenham a oportunidade de conhecer o representante da FIESP, bem como para que 
possam sabatiná-lo.  O representante da SABESP,  Sr Augusto Cesar Marques Leme , aventou 
a possibilidade de convidar funcionário da SABESP com experiência no trato da questão da 
cobrança pelo uso da água, o que foi bem recebido pelos membros do grupo. A passou ao 
coordenador do GT-Cobrança, que informou o abandono do simulador da cobrança pelo uso da 
água apresentado na reunião anterior do GT-COB. A palavra passou ao estagiário Murilo, do 
DAEE, que procedeu à explicação das fórmulas matemáticas a serem aplicadas para a 
determinação da cobrança pelo uso da água. Houve discussão a respeito dos parâmetros das 
fórmulas e sugestões de simplificação das mesmas. Em razão do avançado da hora e da 
complexidade da questão da definição de parâmetros para a cobrança pelo uso da água, o 
coordenador do GT-COB propôs o encerramento da reunião com a retomada das discussões na 
próxima reunião do grupo. Encerrada reunião, Sandro Roberto Selmo 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 vinte e quatro 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”. 
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