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ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO - CT-PAS.
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e doze às 09:00 horas, realizou-se a
13ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS,
Biênio 2011/2012, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBHPP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos
conforme lista. Iniciando a reunião o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro
Roberto Selmo, pediu desculpas pela ausência do Coordenador Sr. Augusto César
Marques Leme e deu início aos trabalhos. Após a leitura da ata do dia 17 de fevereiro
que fazia menção à aprovação da ata da reunião do dia 09 de março, a qual também foi
lida e após as devidas retificações, aprovadas por unanimidade. Em seguida o Sr.
Sandro Roberto Selmo informou os resultados da pontuação dos projetos FEHIDRO
dados pelas Câmaras Técnicas de Educação Ambiental e de Planejamento, Avaliação e
Saneamento. Esclareceu ainda que o projeto apresentado extemporaneamente pelo
município de Sandovalina será levado para discussão na reunião plenária a ser realizada
no dia 30 de março, sendo que aí se decidirá a conveniência ou não de proceder a
análise do mesmo pelas Câmaras Técnicas. Salientou ainda que o projeto de Educação
Ambiental apresentado pelo município de Tarabai foi desclassificado pela Câmara
Técnica de Educação Ambiental. O Sr. Sandro Roberto Selmo esclareceu também que
na reunião da Plenária será levada à apreciação a minuta da Deliberação CBH-PP
135/12 que indica prioridades de investimentos ao FEHIDRO/2012. Por fim, ressaltou
que a elaboração do EIA/RIMA da empresa Brazil Flex Energy Açúcar e Álcool Ltda
dar-se-á na reunião marcada para o dia 13 de abril próximo. Em seguida, o Sr. Sandro
Roberto Selmo encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que,
após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos
dezenove dias do mês de março de 2012.
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