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ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SENEAMENTO – CT-PAS. 
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e dez, às nove horas, na sala de reunião do DAEE, 
realizou-se a 13ª 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 estavam presentes os representantes dos segmentos: Estado/Titular: DAEE (Sandro 
Roberto Selmo); CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto César Marques 
Leme); CATI/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki); CETESB (Ízio Barbosa de 
Oliveira). Estado/Extraordinário: ERPLAN (Muro Villanova). Sociedade Civil/Titular: AEAPP 
(Marcelo Gomes de Oliveira Néias); ASSOC. ENG. PRES. EPITÁCIO (Evaldo Xavier Martins); 
AESABESP (João Deguchi). Sociedade Civil/Extraordinário: CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); 
APOENA (Luiz Antônio Raizaro). Município/Titular: REGENTE FEIJÓ (Sérgio Tunis); 
MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri). Município/Extraordinário: NANTES (Elisangela 
Coutinho Armando) PRESIDENTE BERNANRDES (Guilherme Magrini Verri); ÁLVARES 
MACHADO (José Magrini Brochado); SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto); PRESIDENTE 
VENCESLAU (Luiz Arthur Gaggy); PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki Lombardi); 
PIQUEROBI (Fernando Antônio Dassie Vergani); TEODORO SAMPAIO (Antônio Rodrigues de 
Souza representando o Sr. Luiz Fernando Costa); TACIBA (José Antônio da Penha Garcia); 
CONVIDADOS: conforme constam nas listas de presença. O Sr. Sandro Roberto Selmo, 
coordenador da CT-PAS, iniciou a reunião colocando a ata da reunião anterior em discussão, 
sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Coordenador desta Câmara Técnica apresentou a 
pauta da 13ª Reunião CT-PAS, destacando o assunto “procedimentos para pontuação dos 
empreendimentos FEHIDRO”. O Sr. Sandro expôs os prazos e datas para entrega de projetos e 
sua posterior análise, pontuação e hierarquização pelas Câmaras Técnicas (CT-AI, CT-PAS e 
GEA). Posteriormente, foi apresentada uma relação, por município e tipo de projeto, de 
empreendimentos que já estão em andamento e, em função disso, quais as possibilidades de 
projetos a serem protocolados por prefeitura: plano urbano ou rural; obra urbana ou rural. Foram 
relembrados o percentual (3,7%) e o valor (R$1.978.123,58) dos recursos destinados ao CBH-
PP pelo FEHIDRO, o que possibilitou a constatação de que não há verbas para atender a todos 
os municípios da área da UGRHI-22. O Coordenador da CT-PAS também mencionou a 
Deliberação CBH-PP/112/2010, que transfere R$17.000,00 para o CBH-MP, com o objetivo de 
organizar o VIII Diálogo Interbacias.  Em outras palavras, o fato de um município protocolar um 
projeto pleiteando subsídio FEHIDRO não garante acesso ao recurso. O Sr. Sandro passou a 
apresentar, então, a Deliberação CBH-PP/113/2010, os critérios para obtenção de recursos 
definidos por ela e aprovados pela Plenária na 29ª Reunião Ordinária realizada em Regente 
Feijó. Em seguida, o Coordenador da CT-PAS deixou claro a todos os presentes que enviou aos 
26 (vinte e seis) prefeitos do âmbito do CBH-PP, em tempo, comunicado, por e-mail e carta, 
solicitando a presença de um técnico ou engenheiro para conhecimento dos critérios discutidos 
na presente reunião. Avisou, ainda, que a Secretaria Executiva do CBH-PP irá enviar e-mail às 
prefeituras com a finalidade de informar a disponibilização das regras no sítio do Comitê 
(www.comitepp.sp.gov.br/fehidro), incluindo o Manual Operacional da CATI que permite a 
verificação do conteúdo mínimo para elaboração de plano diretor de controle de erosão. Durante 
a exposição dos critérios estabelecidos pela Deliberação CBH-PP/113/2010, o Sr. Sérgio Tunis 
mencionou que ela define como prioridade de investimento empreendimento que já possua 
contrato. O Sr. Sandro rememorou que esta observação de fato se encontra na Deliberação 
CBH-PP/113/2010 e, também, no antigo Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO.  
Esclareceu, ainda, em fala conjunta com o Sr. Luiz Antônio Raizaro, que é preferencial o projeto 
que trate de continuação do contratado anteriormente exclusivamente com recursos FEHIDRO, 
na mesma modalidade e mesma sub-bacia hidrográfica. O Sr. Ízio Barbosa, tomando a palavra, 
recomendou que haja cuidado com projetos incompletos e que abarquem áreas que requerem 
licenciamento. A seguir, o Sr. Sandro apresentou exemplos hipotéticos de pontuação de projetos. 
Sugeriu, ainda, que, no caso de elaboração de Plano, a pontuação que se refere ao 
desenvolvimento da erosão (item “C” dos critérios para pontuação) seja de 5 (cinco) pontos para 
todos os pleitos. Outros membros da CT-PAS recomendaram que a pontuação, nestes casos, 
seja de até 20 (vinte) pontos, e que não ocorra pontuação no item “C”, que trata do 
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desenvolvimento da erosão. Esta foi a sugestão acatada. Quanto ao item “D” (0 a 7 pontos), da 
Pontuação para Hierarquização, que se refere ao conteúdo do Projeto, o Sr. Sandro Roberto 
Selmo sugeriu a criação de uma mesa que fará a pontuação de todos os projetos, a fim de evitar 
análises com níveis de exigência e rigor distintas. Havendo concordância, o Sr, Sandro Roberto 
Selmo encerrou a reunião agradecendo a presença e a participação de todos. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Régis Ricci dos Santos, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após 
lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 07 de abril de 2010. 
Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, “Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 
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