
 
 
 
 
 

 

ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012. 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e onze, às nove horas e trinta 

minutos, na sala de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 9ª 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. Por ausência do Sr. Augusto 

César Marques Leme, Coordenador da CT-PAS, quem presidiu a mesma foi o Sr. Sandro Roberto 

Selmo, secretário executivo adjunto do CBH-PP. Iniciando a reunião o Sr. Sandro colocou a ata da 

reunião anterior em discussão que, após a leitura, foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou a 

palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro a fim de que explicasse o relatório de situação ano base 2010. Murilo 

explicou que o relatório de situação serve de parâmetro para o Plano de Bacia. Expôs a estrutura do 

relatório e o seu processo de elaboração. Ressaltou ainda que no dia 24/11/2011 o grupo especial de 

trabalho da CT-PAS (GT-RS) reuniu-se para concluir a avaliação de dados do relatório de situação. 

Tendo em vista a necessidade da CT-PAS analisar tais conclusões e sugerir pontos a serem inclusos 

no RS ano 2010, o mesmo ficará disponível para consulta pública no site do CBH-PP. No tocante aos 

recursos Fehidro foi discutido os critérios de pontuação ao conteúdo dos projetos apresentados. 

Discutiu-se sobre a necessidade de criar parâmetros avaliatórios mais objetivos. De acordo com isso, 

os membros da CT-PAS resolveram sugerir modificações na Deliberação nº 130/2011, sendo que foi 

alterado o parágrafo 4º do art. 7º, resultando no artigo 9º da Deliberação 131/2011 que dispõe: 

“Aqueles municípios que estiverem com seus empreendimentos contratados até 2008 e ainda não 

concluídos, física e financeiramente, até a data da aprovação desta deliberação não terão seus 

projetos pontuados”, sendo esta encaminhada para a próxima reunião da Plenária para aprovação. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Daniela Fernanda Molinari, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata 

que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 25 de 

novembro 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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