ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O RELATÓRIO DE
SITUAÇÃO/PLANO DE BACIA
Aos dez dias do mês de fevereiro de 2014 às 09h30min, realizou-se a 2ª Reunião do GTRelatório 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, dá início a reunião e procede à leitura da ata da reunião anterior,
que após lida foi aprovada por unanimidade. A palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro,
Secretário executivo Adjunto do CBH-PP, que realiza a apresentação da “Atualização do Plano
de Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos–UGRHI do Pontal do
Paranapanema“, onde a mesma será apreciada pelos membros deste GT. O Sr. Murilo emite
comentários sobre a estrutura geral do Plano de Bacia, e destaca um cronograma de trabalhos,
oportunidades em que os membros presentes adequaram a agenda e pré agendaram os
próximos afazeres. Posteriormente, foi tratado o resumo executivo do Plano de Bacia para
posterior publicação, onde alguns itens serão definidos, para que assim a IRRIGART possa
executar. Em seguida, ainda com a palavra o Sr. Murilo procede a leitura de um documento
enviado pelo Sr. Cézar Leal referente ao fornecimento de mapas produzidos pela FCT-UNESP.
Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Selmo encerra a reunião e agradece a
presença de todos. 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 dez dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze.

_____________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

_____________________________
Mylenni Guerra Lima
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