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ATA DA 5ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS 
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e nove, realizou-se a 5ª 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); 
CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto César Marques Leme); 
CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki); CETESB (Ízio Barbosa de 
Oliveira); UNESP (Antonio César Leal); CODASP (José Roberto da Silva) e APTA (Sonia Maria 
Nalesso). Sociedade Civil: SINDUSCON (Marco Aurélio Cesco); AEAPP (Marcelo Gomes de 
Oliveira Néias) e AESABESP (João Deguchi). Municípios: SANDOVALINA (Fabio Yukio 
Ogassawara); 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); 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. Em seguida, o Sr. 
Sandro Roberto presta esclarecimento referente aos procedimentos para a realização da análise 
e pontuação dos projetos e informa que dentro de cada pasta existe um relatório realizado pela 
CT-AI informando as pendências encontradas nas análises das documentações. Em seguida, as 
pastas contendo os projetos apresentados foram distribuídas aos presentes para realizarem a 
análise e pontuação de cada projeto. Após os presentes realizarem a análise e pontuação dos 
projetos, verificou-se que do total de recursos disponibilizados para o CBH-PP, restou um saldo 
de R$ 61.910,04 (Sessenta e um mil, novecentos e dez reais e quatro centavos) e; devido o fato 
de 03 projetos pontuados na carteira de suplência (Prefeitura Municipal de Mirante do 
Paranapanema, Prefeitura Municipal de Santo Anastácio e CODASP) não possuírem Planos de 
Controle de Erosão Rural, o que não atendia o Manual de Procedimentos Operacionais do 
FEHIDRO, foram feitas duas propostas para o destino do montante em saldo, sendo: 1ª Proposta 
– Que a Prefeitura de Mirante do Paranapanema, melhor classificada em carteira de suplência, 
apresente um novo projeto adequando o valor pleiteado de acordo com o recurso disponível no 
saldo. 2ª Proposta – Que a Prefeitura Municipal de Mirante do Paranapanema e a Prefeitura 
Municipal de Santo Anastácio apresentem até o dia 24/08/2009 um novo projeto, sendo eles 
Planos de Macrodrenagem Urbana ou Plano de Controle de Erosão Rural. O representante da 
CODASP informa que a entidade desistirá de apresentar um novo pleito. As duas propostas são 
colocadas em votação e a 2ª Proposta é aprovada por unanimidade, sendo que a votação foi 
realizada pelos membros efetivos da câmara. Para a realização da análise destes projetos, foi 
criada uma comissão para se reunir na Secretaria Executiva do CBH-PP, dia 25/08/2009 às 
14:00, sendo esta comissão composta pelos seguintes membros: Estado: SABESP (Augusto 
César Marques Leme) CETESB (Ízio Barbosa de Oliveira). Sociedade Civil: AEAPP (Marcelo 
Gomes de Oliveira Néias) e AESABESP (João Deguchi). Municípios: REGENTE FEIJÓ (Sergio 
Tunis) e PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de Castilho). 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, 20 de agosto de 2009. 
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