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ATA DA 6ª REUNIÃO DA CAMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS
Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e nove, realizou-se a 6ª 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); CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto
Yassuo Shirasaki); CETESB (Ízio Barbosa de Oliveira); CODASP (José Roberto da Silva) e
ERPLAN (Mauro Villanova). Sociedade Civil: UNOESTE (Maria Helena Zangari Ballarim);
AESABESP (João Deguchi) e FIESP (Roberto Polga). Municípios: CAIUÁ (Sandra Carolina
Mendes); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de Castilho); 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) 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 as Atas das reuniões
anteriores. Primeiramente é feita a leitura da Ata da reunião realizada em 20/08/2009. O Sr.
Sandro propõe que conste nesta ata a desistência da CODASP em apresentar um novo pleito e
que foi proposto às Prefeituras de Mirante do Paranapanema e Santo Anastácio apresentação de
um novo pleito para realização de Plano de Macrodrenagem urbana e Plano de Controle de
Erosão Rural. Após as discussões e devidas propostas de alterações, a ata é aprovada por
unanimidade. Posteriormente é lida a ata da reunião realizada no dia 25/08/2009, que após lida
foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Sandro informa que a Coordenadoria de
Recursos Hídricos, CRHi, solicitou a todos os CBHs que enviem até o dia 18/09/2009 propostas
de alteração do Manual de Procedimentos Operacionais – MPO, que serão discutidas na reunião
do COFEHIDRO, marcada para o início de Outubro. Fazendo referencia a sua fala, o Sr. Sandro
propõe que o termo “adequação de estradas rurais” seja alterado, constando apenas “combate a
erosão rural”. Outra proposta feita pelo Sr. Sandro é a apresentação de Laudo Técnico de
institutos de pesquisa creditados para a comprovação de comprometimento dos corpos d’água.
O Sr. Adalberte Stivari sugere que nos projetos de combate a erosão, os pontos críticos sejam
georreferenciados, pois isto facilita a análise dos projetos por parte dos agentes técnicos. O
representante da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, Gustavo André Ferreira de Castilho,
comenta sobre a falta de requisitos mínimos para a elaboração dos Planos de Macro-Drenagem
Urbana e Plano de Combate a Erosão Rural. Quanto às sugestões feitas para a alteração do
MPO, o Sr. Sandro comenta não fará as mesmas em nome da CT-PAS, mas como Secretario
Executivo Adjunto do CBH-PP. Para encaminhamento das sugestões a CRHi, foi proposto que
os interessados em encaminhar propostas enviassem suas sugestões a Secretaria Executiva do
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CBH-PP até o período da manhã dia 18/09/2009 e as mesmas seriam transmitidas a CRHi no
período da tarde do mesmo dia. Prosseguindo a reunião, os presentes passam a discutir
propostas para critérios de pontuação para os investimentos dos recursos do FEHIDRO/2010. O
representante da Prefeitura Municipal de Santo Anastácio, Danilo Morel Pinto, sugere que a
participação nos eventos do CBH-PP sejam adotados como critério de pontuação. O Sr. José
Alberto Mangas Pereira Catarino, sugere que a presença nas reuniões das Câmaras Técnicas e
Plenárias também sejam adotadas como critério de pontuação de projeto. O Sr. Sandro propõe
que a realização de palestras, realizadas pelos agentes técnicos, com o intuito de transmitir aos
tomadores conhecimento para a elaboração de projetos FEHIDRO. O representante da Fiesp,
Roberto Polga, informa que no Comitê do PCJ, estes cursos já são realizados pela Agencia de
Águas e se coloca a disposição para viabilizar a realização destas palestras para o CBH-PP.
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, 16 de setembro de 2009.
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