
 
 
 
 
 
ATA DA 29ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE A COB RANÇA DE RECURSOS 
HÍDRICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – 
CBH-PP 
Aos quatorze dias do mês maio de dois mil e treze, às quatorze horas, na sala de reunião do 

DAEE, realizou-se a 29ª 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); Shahine Paccola Gonçalves ( 

representando a CETESB- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo/ Agência Pres. 

Prudente); e 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, procede a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, é 

aprovada por unanimidade. O Sr. Sandro passa a palavra para o Sr. Murilo Cavalheiro que, 

apresenta a análise dos estudos técnicos e financeiros para a fundamentação da Cobrança Pelo 

Uso dos Recursos Hídricos do CBH-PP, destacando as recomendações e sugestões dadas pela 

CTCOB. Em seguida, o Sr. Murilo apresentou as devidas correções realizadas na Deliberação 

133 de 30/03/2012. Com a palavra, o Sr. Adriano Melo, faz considerações, expõe dúvidas e 

emite sugestões quanto a Fundamentação da Cobrança. E em seguida é tratado o assunto sobre 

o sistema de abastecimento de água do município de Presidente Prudente-SP. Depois de 

tratados os assuntos da pauta, o Sr. coordenador do Grupo de Trabalho agradece a presença 

dos membros e encerra a reunião. Em reunião agendada para o dia 19 de junho de 2013, com o 

propósito de acatar possíveis sugestões enviadas pelos membros do grupo de trabalho sobre a 

cobrança, apenas os Senhores Sandro Roberto Selmo, Murilo Gonçalves Cavalheiro e 

Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira estiveram presentes, contudo não houve quorum para 

deliberar a ata da reunião do dia 14 de maio de 2013.  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 maio 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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