ATA DA 31ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE RECURSOS HÍDRICOS
DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP

Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, às dez horas, na sala de reunião do
DAEE, realizou-se a 31ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos
do CBH-PP, onde estiveram presentes os representantes dos seguintes seguimentos: Augusto
Cesar marques Leme (representando a SABESP); Sandro Roberto Selmo (representando o
DAEE); Marcelo Gomes de Oliveira Néias (representando a Aassoc. dos Eng. Arq. e Agr. de
Pres. Prudente); Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira (representando a PM de
Martinópolis); Silvio Aparecido Silva Togneti (representando a UDOP); Izio Barbosa de Oliveira
(representando a CETESB); Antônio Carlos Cezário (representando a CATI/EDR/Pres.
Prudente); Adriano Melo (representando a FIESP), bem como convidados conforme lista de
presença anexa. O Coordenador do GT-COB, Sr. Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião
agradecendo a presença de todos, e procede a leitura da ata da reunião anterior, que após lida
foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Sandro emite
comentários sobre um ofício que a Secretaria Executiva recebeu no mês de fevereiro, o
Ofício/CRH/06, o qual traz novas solicitações de adequação e providencias para o “Estudo de
Fundamentação da Cobrança”. O Sr. Sandro Selmo, ainda com a palavra, procede à leitura do
Ofício/CRH/06 para que os membros do GT-Cobrança tenham conhecimento, e comenta a
minuta de uma nova deliberação do CBH-PP. A palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, que
apresenta as correções solicitadas no Ofício/CRH/06, e expõe uma tabela, a Tabela 26- Plano de
Investimentos, comentando os itens em que a CT-COB entendeu que mereciam correções, e
posteriormente explicou como foram alcançados alguns valores. Ainda com a palavra, o Sr.
Murilo Cavalheiro ressalta que as listas de presença das reuniões plenárias que apreciaram o
“Estudo de Fundamentação da Cobrança” serão digitalizadas e anexadas ao Estudo. Após a
apresentação e comentários sobre os itens que merecem correções, foi comentado neste GT a
importância de um programa de divulgação da Cobrança, após esta ser aprovada no CRH,
programa este que deve atingir os usuários, empresas, etc. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo
coloca em questão qual a data apropriada para constar no art. 1º da minuta da Deliberação, e
abre um momento para quem quiser emitir sugestões ou sanas dúvidas, para que se pronuncie.
O Sr. Sandro esclarece que quando for elaborada esta Deliberação, a mesma será levada ao
plenário do CBH-PP para apreciação, a qual, se aprovada ainda será apreciada pelo CT-COB,
CT-AJI e pela Coordenadoria de Recursos Hídricos / CRHi, nesta sequência. Em seguida, a
palavra é passada ao Sr. Adriano Melo, que sugere a apreciação desta minuta de deliberação
pela CT-PAS, em uma reunião que anteceda a plenária do CBH-PP. Os membros deste GT,
discutiram a da possibilidade de ser realizada uma reunião conjunta da CT-AI e CT-PAS, ambas
câmaras do CBH-PP, para apresentar o “Estudo de Fundamentação da Cobrança” bem como a
minuta da deliberação. Tratados os assuntos da pauta, o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho
sobre a Cobrança de Recursos Hídricos/CBH-PP agradece a presença dos membros e encerra
a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro
esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente,
aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e quatorze. Grupo de Trabalho sobre a Cobrança
de Recursos Hídricos, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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