ATA DA 9ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE O PLANO DE BACIA
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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2014 às 09h30min, realizou-se a 9ª Reunião do GTPlano de Bacia/Rel. de Situação, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal
do Paranapanema – CBH-PP, no Departamento de Águas e Energia Elétrica em Presidente
Prudente onde estiveram presentes os seguintes membros do GT-PLANO: Augusto Cesar
Marques Leme (representante da SABESP); José Alberto Mangas Pereira Catarino
(representante da Pontal Flora); Izio Barbosa de Oliveira (representante da CETESB); Vandir
Pedroso de Almeida (representante da FIESP); Sandro Roberto Selmo e Murilo Gonçalves
Cavalheiro (representantes do DAEE); e os seguintes convidados: Álvaro Yanagui e Mylenni
Guerra Lima (representantes do DAEE) e Rosane Freire (representante da FCT-UNESP/P.
Prudente). Iniciando a reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP e
Coordenador deste GT, agradece a presença de todos e apresenta um cronograma dos
trabalhos realizados sobre a adequação do Plano de Bacia, no período do ano de 2005 até o dia
de hoje. Na sequência, o Sr. Sandro Selmo informou que o Sr. Augusto Leme enviou ao e-mail
deste CBH algumas contribuições e observações a respeito do Diagnóstico do Plano. Ainda com
a palavra, o Sr. Sandro procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as
devidas adequações, foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Em seguida, foi
discutido o próximo assunto da pauta: Continuidade na Avaliação do Diagnostico e Prognóstico
do Plano de Bacia do CBH-PP. A palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, comentam sobre
os dados que ele e o Sr. Álvaro Yanagui compilaram, bem como, sobre os indicadores
físico/financeiros, e ainda, informa que eles formatarão o plano de ação. Posteriormente, o Sr.
Murilo ressalta alguns textos que são relevantes para fazer parte do Plano, sendo alguns deles
sobre: o gás não convencional (xisto) e recomendações sobre compensação ambiental de
reservas legais. Com a palavra, o Sr. Murilo informa que enviou um e-mail para a Irrigart,
contendo algumas observações e orientações para que a empresa elabore alguns mapas. Em
seguida, o Sr. Sandro Selmo ressalta que o Plano tem até o final de 2015 para ser concluído, e
comenta que vai conversar com o Prof.º Cezar Leal para ver o prazo em que ele poderá
contribuir com o trabalho. Na sequência, o Sr. Sandro Selmo questiona ao Sr. Murilo qual o
prazo em que ele e o Sr. Álvaro Yanagui conseguem concluir a parte em que estão trabalhando,
e o Sr. Murilo menciona o prazo de final do mês de outubro. Com a palavra, o Sr. Álvaro Yanagui
faz algumas observações, e comenta sobre o Diagnóstico feito pela Irrigart, o qual aparenta a
divergências no texto, que provavelmente foi elaborado por mais de uma pessoa. Em seguida,
alguns membros do GT apresentaram opiniões, e a Srª Rosane Freire, se colocou a disposição
para contribuir com o que for possível. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Sandro, que
pergunta ao Sr. José Catarino se existe a possibilidade de fornecer informações sobre custos de
reposição florestal por UPRH e o Sr. Catarino informou que é possível, com prazo de entrega
para 16 de outubro de 2014. 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 vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze.
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