
  

 
ATA DA 8ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLAN O DE BACIA  
 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2014 às 09h30min, realizou-se a 8ª Reunião do GT- 1 
Plano de Bacia/Rel. de Situação, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal 2 
do Paranapanema – CBH-PP, no Departamento de Águas e Energia Elétrica em Presidente 3 
Prudente onde estiveram presentes representantes e convidados conforme lista anexa. Dando 4 
início aos trabalhos o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP e 5 
Coordenador deste GT agradece a presença de todos, informa que o Sr. José Catarino justificou 6 
ausência nesta reunião, e expõe a pauta da reunião. Em seguida, o Sr. Sandro Selmo procede à 7 
leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizada as devidas adequações, foi colocada 8 
em votação, e aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Sandro Selmo destaca alguns 9 
artigos importantes da Deliberação/CRH/146, e passa a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro, onde 10 
informou que em 12 de agosto de 2014, a empresa Irrigart enviou a Secretaria Executiva do 11 
CBH-PP o documento que se comprometera a enviar no prazo de 30 de julho de 2014. Assim, os 12 
membros que já realizaram a leitura do documento, o qual foi encaminhado via e-mail pela 13 
Secretaria Executiva do CBH-PP levantaram alguns pontos que merecem correções e também 14 
adequações, e o Sr. Murilo sugeriu que aqueles que não leram o documento, o façam com maior 15 
atenção pelos membros deste GT, e que enviem possíveis observações ao e-mail do CBH-PP. 16 
Na presente reunião, algumas observações foram apontadas e devidamente corrigidas, e foram 17 
apontados também alguns tempos verbais que estavam incorretos. Os membros do GT também 18 
notaram alguns dados que não tiveram a fonte informada. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo 19 
ressalta que é necessário mais tempo para ler o trabalho enviado pela Irrigart, e sugere uma 20 
nova reunião dia 26 de setembro para se possível, concluir o assunto. Na sequência, o Sr. 21 
Sandro Selmo comenta que ao participar do “Seminário Unipontal”, tomou conhecimento de que 22 
eles contrataram a empresa “GEOBRASILIS” para realização de um Plano de Desenvolvimento 23 
Econômico do Pontal do Paranapanema e na oportunidade, convidou-os para participarem das 24 
reuniões do GT-Plano. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro que pede 25 
atenção aos mapas do documento apresentado pela Irrigart, para que os membros deste GT 26 
façam suas analises e pontuem observações. Em seguida, foi discutida a possibilidade da 27 
aprovação do Plano e ressaltaram que a qualidade é o ponto relevante do conteúdo do Plano 28 
para futura publicação. Os membros presentes entram em um momento de debates e troca de 29 
informações, e o Sr. Sandro estima, dentro do prazo do mês de dezembro de 2014, que se 30 
realize outro Seminário com as entidades rurais, juntamente com a Srª Maria José Brito Zakia, do 31 
IPEF- Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Tratados todos os assuntos, o Sr. Sandro 32 
Selmo encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, 33 
Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será 34 
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e seis dias do mês de agosto de 35 
dois mil e quatorze. 36 
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