
  

 
ATA DA 7ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLAN O DE BACIA  
 
Aos quinze dias do mês de julho de 2014 às 09h30min, realizou-se a 7ª Reunião do GT- Plano 1 
de Bacia/Rel. de Situação, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 2 
Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde 3 
estiveram presentes representantes e convidados conforme lista anexa. Dando início aos 4 
trabalhos o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP e Coordenador deste 5 
GT agradece a presença de todos, informa que o Sr. José Catarino justificou ausência nesta 6 
reunião, e expõe a pauta da reunião. Em seguida, o Sr. Sandro Selmo procede à leitura da ata 7 
da reunião anterior, que após lida foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Na 8 
sequência, a palavra é passada ao Sr. Antônio Melhem Saad, geólogo da Irrigart, que se 9 
desculpa pela ausência na reunião deste GT no dia 03 de julho, e comenta sobre os trabalhos 10 
que já foram realizados pela Irrigart  num panorama a partir do ano de 2.008. Ainda com a 11 
palavra, o Sr. Antônio Melhem Saad ressaltou que o Plano de Bacia que a Irrigart elaborou, era 12 
com base no Termo de Referência atendendo a Deliberação/CRH 62, onde se deu o contrato 13 
inicial. O Sr. Antônio Saad frisou também que, quando o Plano de Bacia do CBH-PP estava 14 
quase pronto, surgiu em dezembro de 2.012 a Deliberação/CRH/146, deliberação que o Plano de 15 
Bacia teve que atender, mas, para tanto, fora elaborado um Aditivo para adaptar o conteúdo do 16 
Plano à Deliberação/CRH 146. Em seguida, o Sr. Antônio Saad comentou sobre as 17 
incongruências da Deliberação/CRH/146, ressaltando os detalhes pedidos e as escalas não 18 
condizentes, e comentou também que o Plano deve se preocupar com ações e investimentos 19 
para a recuperação da Bacia. Prosseguindo, o Sr. Antonio Saad informou que muito do que é 20 
pedido na Deliberação/CRH/146 já consta no Plano. O Sr. Antônio Saad, mostra que não 21 
entende a necessidade da miscelânea de informações que a Deliberação/CRH 146 pede, e em 22 
seguida apresenta duas possibilidades que a Irrigart pode oferecer para que seja concluído o 23 
trabalho da melhor maneira possível: a primeira possibilidade seria cancelar o aditivo referente 24 
ao contrato de R$25.000,00 com a CPTI, onde passaria a contratar outra empresa para a 25 
elaboração do Plano de Bacia, com a metodologia afins em sintonia com o que o CBH-PP 26 
espera que contenha o Plano, atendendo a Deliberação/CRH 146 e assim, a Irrigart sequer 27 
participaria da licitação, e outra empresa seria contratada para a elaboração do Plano em 28 
questão; a segunda possibilidade seria atender os itens obrigatórios da Deliberação/CRH 146, e 29 
se comprometeriam a entregar as demandas obrigatórias atendendo a um novo cronograma de 30 
trabalhos. Posteriormente, com a palavra, o Sr. Vandir de Almeira, membro deste GT, 31 
representante da FIESP, questionou se era de conhecimento deste CBH que a Deliberação/CRH 32 
146 estava por vir. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que responde a 33 
questão do Sr. Vandir, e dá esclarecimentos de que o CBH tinha tal conhecimento da alteração 34 
da Deliberação/CRH 146, nota que em pouco tempo foi discutida a referida deliberação, e 35 
informa que ele e o Sr. Murilo Cavalheiro acompanharam algumas discussões, e em momento 36 
oportuno, entrou em contato com o DGRH e expôs a dificuldade de se atender a 37 
Deliberação/CRH 146. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro ressalta que este projeto está em 38 
andamento desde o ano de 2.008, e que o Relatório de Situação estava pronto, mas aí veio a 39 
Deliberação/CRH 146 trazendo mais itens a serem atendidos no Plano. Em seguida, o Sr. 40 
Sandro Selmo propõe ao Sr. Saad, como conselheiro do CRH e representante da Sociedade 41 
Civil, que este segmento se manifeste no CRH contestando sobre a Deliberação/CRH 146, 42 
quanto ao conteúdo. A palavra é passada ao Sr. Profº Cesar Leal, que emite suas opiniões sobre 43 
a Deliberação/CRH 146, e mostra sua preocupação em fazer um Plano de Bacia no padrão dos 44 
demais Comitês, para que o CBH-PP não passe nenhum constrangimento diante do Comitê da 45 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, pois o conteúdo do Plano do CBH-PP tem relevante 46 



  

importância ao Comitê Federal, tendo em vista que a elaboração do Plano de toda bacia do 47 
Paranapanema, e para que isto seja feito, será preciso levantar o conteúdo do Plano de cada 48 
CBH que o envolve. Em seguida, o Sr. Augusto Leme nota que o Sr. Cesar tem razão quanto a 49 
preocupação para atender também o CBH Rio Paranapanema, mas dá esclarecimentos e 50 
ressalta que este não é o momento para tal preocupação, tendo em vista que primeiramente 51 
deve ser atendida a Deliberação/CRH 146, e assim concluir o Plano. Posteriormente, os 52 
presentes na reunião trocam informações e emitem opiniões sobre a Deliberação/CRH 146, e 53 
tratam sobre a dificuldade de encerrar o contrato aditivo. Dando continuidade, a palavra é 54 
passada ao Sr. Felipe, da Irrigart, que apresenta o conteúdo da Planilha quanto à elaboração do 55 
Plano, onde a mesma é discutida com os demais presentes na reunião, que juntos, apontaram 56 
os itens que devem ser atendidos por se tratarem de conteúdo obrigatório, indicaram também 57 
aqueles itens que ainda não foram atendidos, bem como os itens que não são de cunho 58 
obrigatório e podem ser retirados da planilha, e ainda, definiram os prazos para atender o que for 59 
necessário. Em seguida, com a palavra, o Sr. Sandro Selmo propõe, que para o melhor 60 
andamento dos trabalhos referente ao tempo, que haja uma próxima reunião no dia 14 de agosto 61 
com a Irrigart para providências necessárias. Sendo assim, os membros do GT acataram a data 62 
do Coordenador deste GT, e ainda se comprometeram a comparecer no dia 21 próximo, na sala 63 
de reuniões do DAEE/Presidente Prudente-SP, para terminaram a analise na Planilha, referente 64 
aos itens que estão em vermelho, e em seguida, a Irrigart manifestou-se, e informou que no 65 
prazo de 31 de julho de 2014 será entregue o conteúdo obrigatório, atendendo a 66 
Deliberação/CRH 146. Em 21 de julho de 2014, segunda-feira, os membros deste GT-Plano/ 67 
Relatório de Situação, conforme lista de presença anexa, reuniram-se na sala de reuniões do 68 
DAEE/Presidente Prudente-SP, ocasião em que foi dispensada a leitura da ata da reunião 69 
anterior, e foi explicado que a ata da presente reunião constará na ata da reunião do dia 15 de 70 
julho. Assim, deu-se prosseguimento da analise da Planilha, estabelecendo prioridades nos itens 71 
taxados em vermelho. No decorrer da analise e discussão dos itens, o Sr. Sandro Selmo 72 
esclarece que irá consultar outros Secretários Executivos de CBHs, para saber das dificuldades 73 
que terão com a elaboração do Plano de Bacia atendendo a Deliberação/CRH 146, e se o prazo 74 
até dezembro de 2015 será suficiente. Após analise da Planilha destacados os itens que deverão 75 
ser apresentado no Plano, o Sr. Murilo Cavalheiro informa que irá destacar os itens na Planilha e 76 
enviá-la a Irrigart para elaboração do Plano, contemplando tais itens. Tratados todos os 77 
assuntos, o Sr. Sandro Selmo encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais 78 
havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, 79 
se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos quinze dias do mês 80 
de julho de dois mil e quatorze. 81 

_____________________________ 
Sandro Roberto Selmo 

 Secretário Executivo do CBH-PP 
Coordenador do GT-Plano 

_____________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” do GT-Plano 


