
  

 
ATA DA 10ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLA NO DE BACIA E RELATÓRIO DE 
SITUAÇÃO 
 
Aos trinta dias do mês de outubro de 2014 às 09h30min realizou-se a 10ª Reunião do GT- Plano 1 
de Bacia/Rel. de Situação, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 2 
Paranapanema – CBH-PP, no Departamento de Águas e Energia Elétrica em Presidente 3 
Prudente onde estiveram presentes os seguintes membros do GT-PLANO: André Gonçalves 4 
Vieira (representante da PM de Presidente Prudente); Augusto Cesar Marques Leme 5 
(representante da SABESP); Izio Barbosa de Oliveira (representante da CETESB); Sandro 6 
Roberto Selmo e Murilo Gonçalves Cavalheiro (representantes do DAEE); Antônio Carlos 7 
Cesário (representante da CATI-EDR) e Álvaro Yanagui como convidado. Iniciando a reunião, o 8 
Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP e Coordenador deste GT, 9 
agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta da reunião em questão. Em seguida 10 
solicitou ao Sr. Álvaro que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e 11 
realizadas as devidas adequações foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Após, 12 
o Sr. Sandro apresentou um histórico das etapas de elaboração do Plano de Bacia do CBH-PP, 13 
fazendo uma memória de todos os passos executados por este GT e ainda todas as dificuldades 14 
enfrentadas no processo. Seguindo, o Sr. Sandro apontou duas propostas para que o GT 15 
apreciasse e levasse à Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, 16 
sendo: Primeira, encerrar o empreendimento FEHIDRO PP-242, excluindo do escopo do projeto 17 
a publicação prevista e devolvendo o recurso destinado a esse fim, sem levar o PBH à 18 
apreciação da Plenária, aguardando uma possível prorrogação de prazo pelo Conselho Estadual 19 
de Recursos Hídricos (CRH) e continuar o processo de elaboração do PBH; a segunda proposta 20 
seria a de realizar as adequações possíveis ao conteúdo já existente e levar a apreciação da 21 
plenária em 2015. Feitas as devidas considerações o Grupo de Trabalho decidiu indicar para a 22 
CT-PAS a primeira proposta, dessa forma o processo de elaboração do PBH ocorreria com mais 23 
tempo e obtendo um produto de melhor qualidade. Seguindo a pauta o Sr. Murilo apresentou os 24 
andamentos do Relatório de Situação que deverá ser submetido à apreciação da CT-PAS na 25 
reunião do dia 11/11/2014 e da Plenária no dia 21/11/2014. Observou ainda que o Relatório 26 
deste ano será elaborado no formato “simplificado”. Após as explanações, os membros deste GT 27 
fizeram algumas correções e contribuições para auxiliar no término dos trabalhos. Tratados todos 28 
os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Selmo encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 29 
Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após 30 
lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos trinta dias do 31 
mês de outubro de dois mil e quatorze. 32 
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