
 
 
 
 
 

 

ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO 
E SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012. 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e onze, às nove horas e trinta 

minutos, na sala de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 6ª 

Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, 

Biênio 2011/2012, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – 

CBH-PP, onde estavam presentes os representantes dos segmentos conforme a lista 

de presença em anexo. Iniciando a reunião o Sr. Augusto César Marques Leme, 

Coordenador da CT-PAS, colocou a ata da reunião anterior em discussão que, após a 

leitura, foi aprovada por unanimidade. A seguir, comentou sobre o assunto levantado 

na 32º Reunião Ordinária do CBH-PP, a falta de qualidade na elaborarão dos projetos 

que visam à obtenção de recursos FEHIDRO, e o não cumprimento das normas do 

manual. O Secretário Executivo Adjunto, Sr. Sandro, comentou da necessidade de 

adiantar a elaboração dos critérios de avaliação, em razão de ser o ano de 2012 ano 

eleitoral. Propôs, para a melhoria da qualidade dos projetos, a possibilidade de uma 

pré-proposta eletrônica, na qual os tomadores cadastrariam os seus pleitos para que, 

posteriormente, uma Comissão de avaliação fosse a campo avaliar a necessidade e 

criticidade das intervenções propostas. O Sr. Augusto sugeriu alteração da 

Deliberação que estabelece diretrizes e critérios para hierarquização dos projetos, 

propôs, também, a criação de um grupo de e-mails para discussão e alteração dessa 

Deliberação. Após discussões ficou acordado entre os membros a criação do grupo de 

e-mails para o envio de contribuições para alteração da deliberação. Nada mais 

havendo a tratar, eu, Rodolfo Weller Piloto, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, 

após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 23 de 

agosto de 2011. Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-

PAS, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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