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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS 
Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e nove, realizou-se a 3ª 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 os representantes dos segmentos: Estado: DAEE (Sandro Roberto Selmo); 
CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki); SMA (Luiz Fernando de 
Jesus Tavares) e ERPLAN (Mauro Villanova). Pelo segmento Estado, a UNESP, apresentou 
justificativa para sua ausência. Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira 
Néias); UNOESTE (Maria Helena Zangari Ballarim); AESABESP (João Deguchi) e APOENA 
(Luiz Antonio Raizzaro). Pelo segmento Sociedade Civil, a SINDUSCON e CDPEMA 
apresentaram justificativa para suas ausências. Município: SANDOVALINA (Fabio Yukio 
Ogassawara); CAIUÁ (David Martins Jacinto); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de 
Castilho); REGENTE FEIJÓ (Sérgio Tunis); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); 
NANTES (Elisangela Coutinho Armando); ÁLVARES MACHADO (José Magrini Brochado); 
SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto); PRESIDENTE VENCESLAU (Luiz Arthur Gagg); 
PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki Lombardi); PIQUEROBI (Fernando Antonio Dassie 
Vergani) e TEODORO SAMPAIO (Luiz Fernando Costa). Consta também lista de convidados 
conforme registro próprio. O Coordenador da CT-PAS, Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião e 
coloca em discussão a Ata da reunião anterior que, após lida e discutida, é aprovada por 
unanimidade. Prosseguindo a reunião, o Sr. Sandro passa a palavra ao representante da 
Prefeitura Municipal de Martinópolis esclarecer os motivos da solicitação da prefeitura em mudar 
o local do empreendimento do Contrato FEHIDRO 2008 e comentar sobre a proposta de novo 
projeto. Após os esclarecimentos prestados, os presentes discutem a proposta apresentada pelo 
município e informam ao mesmo que o projeto deverá ser submetido a Plenária do CBH-PP. 
Prosseguindo a reunião, os presentes discutem a minuta da Deliberação CBH-PP/103/09, de 
19/06/09, que aprova a transferência de Recursos Financeiros do CBH-PP para o CBH-MP tendo 
em vista a realização do VII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. 
O Coordenador do Grupo de Educação Ambiental, Pedro Sérgio Mora Filho, presta 
esclarecimentos sobre a minuta da Deliberação CBH-PP/103/09, tece comentários sobre a 
importância da realização do Dialogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, 
evento que o CBH-PP participa desde a sua criação em 2003. Em seguida, os presentes passam 
a discutir sobre as diretrizes e os critérios para hierarquização de empreendimentos para 
utilização dos recursos do FEHIDRO/2009. O Sr. Sandro Roberto comenta que este ano foi 
introduzida a Demanda Induzida Estadual, onde cada Comitê deve destinar vinte por cento de 
seus recursos para projetos sob o título de “Revitalização de Bacias Hidrográficas”, com duas 
linhas temáticas sendo: “Revitalização de Córregos Urbanos” e “Recuperação de Mata Ciliar”.  
Os presentes discutem os critérios para tomada dos recursos destinados a demanda induzida e 
foi proposto para que sejam hierarquizados apenas projetos para execução de serviços e obras 
(Revitalização de Córregos Urbanos) e Implantação de Projetos de recuperação de matas 
ciliares (Recuperação de Mata Ciliar). Prosseguindo a reunião, os presentes discutem os demais 
critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO/2009. Devido a hora avançada, o 
Coordenador da CT-PAS, Sandro Roberto Selmo, propõe o encerramento da reunião e o 
agendamento da mesma para o dia 01/06/09, no mesmo local e horário, e que a ata da mesma 
faça parte desta. Devido o curto espaço de tempo para envio de correspondências, foi informado 
a todos os presentes que a convocação seria encaminhada por e-mail. A proposta é aceita por 
todos e a reunião é encerrada.  (Ata de continuidade). Em continuidade a reunião realizada dia 
vinte e seis de maio de dois mil e nove, na sala de reunião do DAEE, ao primeiro dia do mês de 
junho de dois mil e nove, procedeu-se a continuidade da 3ª 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, onde estiveram presentes representantes 
dos segmentos: Estado: DAEE (Sandro Roberto Selmo); CESP (Washington Luiz de Azevedo 
Geres); SABESP (Augusto Cesar Marques Leme); CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE 
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(Roberto Yassuo Shirasaki); UNESP (Antonio César Leal); CODASP (José César Zoocal) e 
ERPLAN (Mauro Villanova). Sociedade Civil: SINDUSCON (Marco Aurélio Cesco); UNOESTE 
(Maria Helena Zangari Ballarin); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E 
AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE EPITÁCIO (Evaldo Xavier Martins) e APOENA (Luiz Antonio 
Raizzaro). Município: CAIUÁ (David Martins Jacinto); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira 
de Castilho); REGENTE FEIJÓ (Sérgio Tunis); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); 
PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato); NANTES (Elisangela Coutinho Armando); ÁLVARES 
MACHADO (José Magrini Brochado); SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto); PRESIDENTE 
VENCESLAU (Luiz Arthur Gagg); PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki Lombardi); 
PIQUEROBI (Fernando Antonio Dassie Vergani) e TEODORO SAMPAIO (Luiz Fernando Costa). 
Consta também lista de convidados conforme registro próprio. O Coordenador da CT-PAS, 
Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião e faz uma breve apresentação sobre o Manual de 
Procedimentos Operacionais do FEHIDRO. Após a apresentação, os presentes retomam as 
discussões referentes aos critérios para hierarquização dos recursos do FEHIDRO/2009. Depois 
dos presentes estabelecerem os critérios e as prioridades, foram discutidos os valores máximos 
disponíveis para cada prioridade. Prosseguindo a reunião, o Sr. Sandro Roberto comenta sobre 
a Deliberação COFEHIDRO Nº 106/2009, de 13 de maio de 2009, que altera o prazo para início 
dos empreendimentos contratados ate 30.04.2008, estabelece prazo para execução dos 
empreendimentos atrasados, e concede prazo para prestação de contas da última parcela, 
informando que a mesma possui anexos enquadrando tomadores com empreendimentos 
atrasados e dando prazos específicos para os mesmos tomarem providencias para 
regularizarem suas situações junto ao FEHIDRO. Após os presentes discutirem esta 
Deliberação, ficou decidido que os tomadores que pleitearem recursos do FEHIDRO/2009 e que 
não estiverem com a sua situação regularizada serão pontuados na carteira de suplentes. Após 
atender o disposto na pauta da reunião, 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, 01 de junho de 2009. 
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Coordenador da CT-PAS 

 


