
 
 
 
 
 

 

ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012. 

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às nove horas, na sala de reunião 

do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 10ª 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, passou a palavra ao Sr. Sandro Roberto Selmo, secretário executivo adjunto 

do CBH-PP, que comentou com ênfase sobre mecanismos para priorização e critérios para os 

empreendimentos solicitando recursos do FEHIDRO. Com a palavra, o Sr. Augusto César Marques 

Lemes discursou a respeito da Deliberação 131/2011 e seus incisos, destacando que dia dois de 

março de dois mil e doze é o prazo final para protocolo de empreendimentos FEHIDRO. Discutiu-se 

os critérios/estrutura e procedimentos para se pontuar os projetos FEHIDRO nas Câmaras Técnicas. 

Ressaltou ainda que no dia 17/02/2012, está pré-agendada uma reunião para apresentação e debate 

sobre a elaboração do PDPA - Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Cabeceira do 

Santo Anastácio. Em seguida abre a palavra para outros assuntos, passando para o Engenheiro 

Adalberto da Coordenadoria da Defesa Agropecuária que enfatizou a campanha contra agrotóxicos 

do Governo. O produtor que tem produtos proibidos deve cadastrá-los na Casa da Agricultura. Depois 

do dia 26 de março, caso não seja cadastrado, será responsabilizado pelos mesmos. Em seguida o 

coordenador da Câmara Sr Augusto César Marques passou a palavra para o vice-presidente do 

Comitê Sr. Zé Catarino, que propôs que as Câmaras Técnicas se reúnam fazendo um projeto para 

divulgação sobre a importância do Comitê, valendo-se do recurso do prêmio de R$200.000,00. Em 

prosseguimento com a palavra o secretario executivo adjunto Sr Sandro Roberto Selmo esclarece 

que o prêmio concedido ao CBH-PP irá fazer parte do montante dos recursos destinados ao Comitê e 

deverá obedecer todos os trâmites normais dos outros empreendimentos, não podendo atender 

projeto específico. Em seguida, o Coordenador da Câmara Augusto César Marques Leme, encerrou a 

reunião e agradeceu 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, 02 de fevereiro de 2012. Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 

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