
  

 
 
ATA DA 01ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O REL ATÓRIO DE 
SITUAÇÃO/PLANO DE BACIA   
 

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e treze às 14h30min, realizou-se a 1ª Reunião do 

GT- Relatório de Situação/Plano de Bacia, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica, 

onde estiveram presentes representantes dos seguintes seguimentos e convidados, conforme 

lista anexa. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, 

agradece a presença de todos e dá início a reunião. Posteriormente faz uma breve apresentação 

sobre a elaboração do Relatório de Situação e ressalta como se deu a criação deste GT. Em 

seguida, apalavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, 

que realizou uma apresentação cronológica sobre o Relatório de Situação, e também apresenta 

dispositivos legais que abordam a elaboração deste Relatório. Posteriormente, o Sr. Murilo 

Cavalheiro explicou a relação que o Plano de Bacia tem com o Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos no Estado de São Paulo. Em seguida, os presentes na reunião trabalharam e 

apresentaram opiniões sobre a metodologia usada para a elaboração do Relatório, bem como as 

ferramentas de gestão. Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Murilo expõe a estrutura do 

relatório. E posteriormente, apresenta a relação das atividades do ano de 2013, que consiste em 

entrega de dados, envio de arquivos aos membros do GT, reuniões do GT, e entre outras 

atividades, para que após a realização destas, a plenária possa apreciar o Relatório de Situação. 

Em seguida, os membros trocam opiniões e debatem sobre o tema, e o Sr. Antônio Carlos 

Cezário sugere para que aqueles dos Sindicatos Rurais presentes, que enviem ao GT, dados ou 

informações relevantes e atualizadas para que possam servir de informações complementares 

ao Relatório de Situação. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Selmo encerra a 

reunião e agradece a presença de representantes do Sindicato Rural do Município de Presidente 

Prudente, e do Município de Santo Anastácio, bem como a presença dos demais. 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 três dias do mês de 

outubro de dois mil e treze. 
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