
  

 
ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O RELA TÓRIO DE 
SITUAÇÃO/PLANO DE BACIA   
 
 1 
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2014 às 09h30min, realizou-se a 3ª 2 

Reunião do GT- Relatório de Situação/Plano de Bacia, Biênio 2013/2014, do Comitê da 3 

Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de 4 

Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes representantes dos seguintes 5 

seguimentos e convidados, conforme lista anexa. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto 6 

Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradece a presença de todos, dá início a 7 

reunião e procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada por 8 

unanimidade. Posteriormente, o Sr. Adriano Melo solicita a inversão da pauta e sugere 9 

que seja abordado primeiramente sobre o cronograma, e ainda com a palavra, frisa 10 

alguns itens que por ora, merecem esclarecimentos e adequações. A inversão da pauta 11 

foi atendida pelo GT e assim, ficaram pré-agendadas algumas atividades bem como 12 

reuniões. Com a palavra, o Sr. Augusto, sugere que seja encaminhado aos membros 13 

deste GT, via e-mail, um cronograma para que todos tenham ciência. Dando 14 

continuidade a pauta, foram tratados alguns itens que poderão constar no Plano. A 15 

palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que frisa o prazo de 31 de março de 2014 para 16 

que os membros deste GT enviem suas contribuições para a elaboração do Plano. 17 

Tratados todos os assuntos da pauta e adequado o cronograma de trabalhos, o Sr. 18 

Sandro Selmo encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a 19 

tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se 20 

aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e sete dias 21 

do mês de fevereiro de dois mil e quatorze. 22 

 23 
_____________________________ 

Sandro Roberto Selmo 
 Secretário Executivo do CBH-PP 

Coordenador do GT-Plano 

_____________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” da CT-AI 


