
 
 
 
 
 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Par anapanema  
Rua Dr João Gonçalves Foz, 1.736 – Centro Universitário - Cep: 19060-050 - Presidente Prudente 

Fone/Fax: (0--18) 3221-4350 - email: comitepp@ambiente.sp.gov.br 
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br/ CBH-PP  

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS.  
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e nove, realizou-se a 2ª Reunião da Câmara Técnica 
de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio 2009/2010, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sala de reunião do DAEE, onde 
estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado : DAEE (Sandro Roberto Selmo); 
CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto Leme); 
CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki) CODASP (José Roberto da 
Silva); SMA (Luiz Fernando de Jesus Tavares) e ERPLAN (Mauro Villanova). Pelo segmento 
Estado, a UNESP, apresentou justificativa para sua ausência. Sociedade  Civil : SINDUSCON 
(Pablo Moreno); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE 
PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); UNOESTE (Maria Helena 
Zangari Ballarim) e APOENA (Luiz Antonio Raizzaro). Municípios : CAIUÁ (David Martins 
Jacinto); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de Castilho); REGENTE FEIJÓ (Sergio Tunis); 
MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato); 
NANTES (Elisangela Coutinho Armando); PRESIDENTE BERNARDES (Guilherme Magrini 
Verri); ÁLVARES MACHADO (José Magrini Brochado); SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel 
Pinto); PRESIDENTE VENCESLAU (Luiz Arthur Gagg); PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica 
Kuraki Lombardi) e PIQUEROBI (Fernando Antonio Dassie Vergani). Consta também lista de 
convidados conforme registro próprio. O Coordenador da CT-PAS, Sandro Roberto Selmo, inicia 
a reunião informando a todos sobre a reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – 
CRH e os assuntos tratados. Em seguida, é colocado em discussão a Ata da reunião anterior 
que, após lida e discutida, é aprovada por unanimidade.  Prosseguindo a reunião, o Sr. Sandro 
comenta sobre Deliberação do CRH que dispõe sobre a distribuição dos recursos do FEHIDRO 
2009, esclarecendo que 20% dos recursos deverão ser destinados a demanda induzida estadual 
sob o título de “Revitalização de Bacias Hidrográficas.” Os presentes passam a discutir sobre o 
tema abordado pelo coordenador da câmara. Em seguida, o Sr. Sandro comenta sobre o 
material entregue aos presentes, contendo o histórico das prioridades de investimentos dos 
recursos do FEHIDRO no CBH-PP, para subsidiar as discussões sobre a definição dos critérios 
para investimento dos recursos do FEHIDRO 2009, que será discutido na próxima reunião da 
CT-PAS. Prosseguindo com a reunião e atendendo os assuntos dispostos na pauta, o 
coordenador da câmara informa que a Prefeitura Municipal de Martinópolis solicitou a mudança 
do local da obra do Contrato FEHIDRO 143/2008. Os presentes discutem brevemente o assunto 
e solicitam que na próxima reunião da câmara o responsável pelo projeto preste esclarecimentos 
sobre o novo projeto. Em seguida, os presentes passam a discutir a data para a realização da 
próxima reunião da câmara e Assembléia do CBH-PP, sendo definida para o dia 26/05/09 as 
09:00 horas a reunião da CT-PAS e dia 19/06/09 a Assembléia do CBH-PP. Em seguida o 
Coordenador da CT-PAS, Sandro Roberto Selmo, agradece a presença de todos e encerra a 
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, André de Oliveira Silva, Secretário “ad-hoc”, encerro 
esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 05 
de maio de 2009. 
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