
  

 
ATA DA 6ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLAN O DE BACIA  
 
Aos três dias do mês de julho de 2014 às 09h30min, realizou-se a 6ª 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, procede à leitura da ata da reunião anterior que, posteriormente foi colocada em 6 

votação e aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro informa aos membros 7 

presentes sobre a ausência dos representantes da empresa Irrigart que iriam apresentar os 8 

trabalhos já realizados e produtos do plano e que tal fato prejudicaria a realização da presente 9 

reunião, em seguida passa a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro que esclarece que a ausência dos 10 

representantes da Empresa Irrigart na presente reunião foi comunicada na quarta-feira, dia 02 de 11 

julho, véspera desta reunião. Ainda com a palavra, o Sr. Murilo dá esclarecimentos sobre o 12 

andamento dos trabalhos da Empresa Irrigart, em seguida, o entrega aos membros presentes 13 

uma planilha impressa e que foi apresentada em seguida, onde foram destacados os itens em 14 

que são necessárias complementações no conteúdo do Plano. Posteriormente o Sr. Murilo 15 

ressaltou os itens fundamentais que devem compor o Plano e os itens que já foram atendidos. 16 

Em seguida, os membros presentes trocaram informações, e emitiram opiniões sobre a 17 

metodologia e demandas estabelecidas pela Irrigart e também sobre o cronograma de atividades 18 

a respeito daqueles prazos que não foram atendidos. Em seguida, o Sr. Murilo apresentou um 19 

material, que será enviado via e-mail aos membros deste GT. Posteriormente, com a palavra, o 20 

Sr. Augusto Leme atenta-se ao que já foi passado à Irrigart, e ressalta que a empresa deve 21 

atender as demandas que já foram estabelecidas, para depois se pensar em novas demandas. 22 

Em seguida, os membros trocaram ideias e se mostraram à disposição da empresa Irrigart caso 23 

esta necessite de dados, ou maiores informações em que este GT possa contribuir. Tratados 24 

todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Selmo propõe que seja realizada uma nova reunião em 25 

15 de julho próximo, após confirmar junto a empresa Irrigart a presença dos mesmos na data 26 

proposta, sendo que todos  os presentes concordaram, e nada mais tendo a acrescentar encerra 27 

a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra 28 

Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem 29 

de direito. Presidente Prudente, aos três dias do mês de julho de dois mil e quatorze. 30 

_____________________________ 
Sandro Roberto Selmo 

 Secretário Executivo do CBH-PP 
Coordenador do GT-Plano 

_____________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” do GT-Plano 


