
 
 
 
 
 
ATA DA 27ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COB RANÇA DE 
RECURSOS HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA D O PONTAL DO 
PARANAPANEMA – CBH-PP 
 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas e trinta 

minutos, na sala de reunião do DAEE, realizou-se a 27ª Reunião do Grupo de Trabalho 

sobre a Cobrança de Recursos Hídricos do CBH-PP, onde estiveram presentes os 

representantes dos seguintes seguimentos: Sandro Roberto Selmo (representando o 

DAEE); Marcelo Gomes de Oliveira Néias (representando a Assoc. dos Eng. Arquitetos e 

Agrônomos de Pres. Prudente e Região); Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira 

(representando a PM de Martinópolis); Izio Barbosa de Souza (representando a 

CETESB); Roberto Yassuo Shirasaki (representando a CATI/EDR/PRES. PRUDENTE) e 

Adriano Melo (representando a FIESP), bem como convidados conforme lista de 

presença anexa. O Sr. Coordenador do GT-COB, Sr. Sandro Roberto Selmo, inicia a 

reunião agradecendo a presença de todos e solicita ao Sr Roberto Shirasaki que 

proceda à leitura da Ata da reunião anterior, que após lida, é aprovada por unanimidade. 

Após a leitura, com a palavra, o Sr. Sandro faz uma breve apresentação do Plano de 

Trabalho das alterações que devem ser feitas no Estudo de Fundamentação da 

Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-22, esclarecendo que as 

mudanças serão levadas à apreciação na Plenária do CBH-PP. Explicou também que é 

prevista para o dia quinze de abril a divulgação do simulador da cobrança no site do 

Comitê. Posteriormente o coordenador do Grupo de Trabalho agradece a presença dos 

membros e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, 

Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 

quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois 

mil e treze. Grupo de Trabalho sobre a Cobrança de Recursos Hídricos, “Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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