ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O RELATÓRIO DE
SITUAÇÃO/PLANO DE BACIA
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Aos três dias do mês de abril de 2014 às 09h30min, realizou-se a 4ª 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 e Coordenador deste GT, agradece a presença
de todos, dá início a reunião e procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, a palavra é passada
ao Sr. Murilo Cavalheiro, que comenta sobre o cronograma de atividades do Plano,
expõe sugestões e apontamentos que os Srs. Adriano Mello, Cézar Leal e Ricardo Fireti,
membros deste GT, enviaram para a Secretaria Executiva. Ainda com a palavra, o Sr.
Murilo ressalta os itens que caracterizam o Plano. Posteriormente, com a palavra, o Sr.
Prof. Cézar Leal ressalta que no Plano alguns dados devem serem atualizados, e aponta
a inexistência de detalhes importantes e que a estrutura do Plano merece atenção. Em
seguida, os membros presentes trocam informações e emitem sugestões para que o
Plano seja atualizado da melhor maneira possível, e que constem dados atuais e
relevantes, bem como, as atividades realizadas pelo CBH-PP. Posteriormente, o Sr.
Murilo Cavalheiro informa aos membros presentes que, ele e o Sr. Álvaro Yanagui
revisarão o Plano adequando-o conforme as sugestões já recebidas, e ainda com a
colaboração do Sr. Cézar Leal, que após nova leitura do Plano, enviará demais
apontamentos para a atualização do mesmo, até o prazo de 14 de abril de 2014. Em
seguida, os membros discutem a necessidade alteração do cronograma de atividades do
Plano, porém as datas foram mantidas conforme a 3ª reunião deste GT. 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 três dias do mês de abril de dois mil e quatorze.

_____________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP
Coordenador do GT-Plano

_____________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc” do GT-Plano

