ATA DA 26ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COBRANÇA DE
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO
PARANAPANEMA – CBH-PP
Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e doze, às nove horas e trinta
minutos, na sala de reunião do DAEE, realizou-se a 26ª Reunião do Grupo de Trabalho
sobre a Cobrança de Recursos Hídricos do CBH-PP, onde estavam presentes os
REPRESENTANTES ELEITOS ENTRE AS CÂMARAS TÉCNICAS DO CBH-PP E
CONVIDADOS: DAEE (Sandro Roberto Selmo), CDPEMA (Carlos Alberto Arraes),
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS (Amphilophio Vinícius A. de Oliveira);
DAEE( Murilo Gonçalves Cavalheiro), CETESB (Ízio Barbosa de Souza), CATIPRESIDENTE RUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki) e CIESP (Itamar Alves de Oliveira
Junior). Convidados: Conforme lista de presença. O Coordenador do GT-COB, Sr.
Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião e solicita que o Sr Roberto Shirasaki proceda à
leitura da Ata da reunião anterior, que após lida, é aprovada por unanimidade. Em
seguida o Sr Sandro faz um breve comentário de como se deu a aprovação da cobrança
na 33ª Reunião Plenária do CBH-PP e também esclarece que após a aprovação da
Cobrança o estudo da fundamentação foi encaminhado para a CTCOB (Câmara Técnica
de Cobrança) do CRH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos) para a análise e
parecer técnico para solicitações de possíveis correções que se fizerem necessárias.
Dando continuidade aos assuntos da pauta, o Sr. Sandro informa que após as devidas
correções irá apresentá-las ao GT-Cobrança e posteriormente levará à apreciação da
Plenária do CBH-PP para aprovação e novo encaminhamento ao CTCOB.
Prosseguindo, o Sr. Sandro Roberto Selmo informa que foi encaminhado o parecer
técnico da CTCOB contendo as correções necessárias na Fundamentação para
Implantação da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos na UGRHI 22. Com a palavra o
Sr. Murilo Cavalheiro ressalta que deverá ser feita uma atualização de dados com
informações junto a CETESB. O Sr. Sandro Roberto Selmo agradece a presença de
todos 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 dezenove dias do mês de novembro de dois
mil e doze. Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos, “Comitê da
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”.
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