
  

 
ATA DA 5ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLAN O DE BACIA  
 
Aos oito dias do mês de maio de 2014 às 09h30min, realizou-se a 5ª Reunião do GT- Plano de 1 
Bacia, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-2 
PP, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes 3 
representantes e convidados conforme lista anexa. Dando início aos trabalhos o Sr. Sandro 4 
Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP e Coordenador deste GT agradece a presença 5 
de todos e procede à leitura da ata da reunião anterior, que após as devidas correções é 6 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente solicita ao Sr. Murilo 7 
Cavalheiro que apresente as adequações e sugestões de alteração e inclusão do Plano de Bacia 8 
enviadas pelos membros deste Grupo de Trabalho. Seguindo, o Sr. Coordenador destaca a 9 
presença dos engenheiros Sr. Felipe e a Srª Telma, ambos da Empresa Irrigart, responsável pela 10 
elaboração das adequações do Plano de Bacia à Deliberação nº146 do CRH. Cumprimentando-11 
os, passa a palavra ao Sr. Felipe, que comenta sobre os trabalhos realizados e nota que devem 12 
ser revisadas as datas referentes aos dados base do Diagnóstico. Posteriormente, o Sr. Murilo 13 
expõe as observações feitas e enviadas pelo Prof. Antônio Cézar Leal a respeito do Diagnóstico, 14 
ainda comenta sobre os PPA´s Estadual, estabelecendo metas em curto prazo para 2015, 15 
quando se iniciaria o plano de investimentos e um horizonte de planejamento de 17 anos. Em 16 
seguida, o Sr. Murilo trata sobre a situação dos Planos de Drenagem Rurais e Urbanos citando 17 
os que já foram concluídos, os que estão em fase de execução, bem como, os que não foram 18 
contratados, e, além disso, destaca que a partir dos dados destes planos que será possível 19 
diagnosticar quais locais prioritariamente necessitam de investimento. Prosseguindo, o Prof. 20 
Cézar Leal comenta sobre suas sugestões ao Plano e justifica as observações notando que 21 
algumas informações do Diagnóstico e Prognóstico têm os mesmos conteúdos e merecem ser 22 
adequadas demonstrando sua preocupação com a conclusão do Plano, pois existem muitos 23 
materiais que o CBH-PP e a Irrigart não tem acesso, dificultando sua elaboração. Em seguida os 24 
presentes discutiram informações e idéias, ocasião em que o Sr. Murilo citou sobre um curso 25 
realizado no ENCOB/2013, que abordou a elaboração dos Planos de Bacia, alertando que os 26 
materiais não disponíveis podem ser metas do plano propriamente dito. Posteriormente, o Sr. 27 
Marcelo Néias sugere que a empresa Irrigart faça uma planilha, em formato de check-list, 28 
constando a contemplação dos itens da Deliberação 146 do CRH ao Plano, o que facilitaria os 29 
trabalhos do GT na criação e incorporação de adequações. Em seguida, o Sr. Murilo sugere que 30 
o GT poderia solicitar o auxílio da Drª Cláudia Varnier, do Instituto Geológico, para a confecção 31 
de um texto que trate da questão da contaminação por Nitrato e que outra questão importante a 32 
ser abordada é sobre a extração do Gás de Xisto, a cargo do geólogo Sr. Marcelo Néias. Ainda, 33 
o Sr. Murilo se compromete, com o apoio do Sr. Álvaro Yanagui a compilar o que já foi produzido 34 
e sistematizar as informações a partir do levantamento de dados referente aos Planos de 35 
Drenagem Urbanos e Rurais existentes. Concluindo, fica acordado que a Irrigart tem até o dia 22 36 
de maio para encaminhar o que foi produzido. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. 37 
Sandro Selmo encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 38 
eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será 39 
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos oito dias do mês de maio de dois mil e 40 
quatorze. 41 
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