
 

ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, 
realizou-se a 4ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento 
– CT-PAS, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes os 
representantes dos segmentos conforme lista anexa. O Sr. Sandro Roberto Selmo, 
justifica a ausência do Sr. Augusto Leme,Coordenador da CT-PAS, inicia a reunião 
agradecendo a presença de todos, e solicita que o Sr. Roberto Shirasaki proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que após lida e feita as devidas correções é aprovada 
por unanimidade. Após a aprovação da ata, a palavra é passada ao Sr. Sandro Roberto 
Selmo que expõe o assunto a ser tratado: Análise da documentação dos projetos 

protocolados, pontuação e hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2013. O Sr. Sandro 

Roberto Selmo, divide os presentes em grupos, e faz orientações sobre os procedimentos 

para pontuação dos projetos protocolados no período de 13 e 14 (quinta a sexta-feira) de 
junho de 2013, até as dezessete horas na Secretaria Executiva do CBH-PP, e faz a 
distribuição dos projetos para os grupos analisarem. Após a análise dos projetos e a 
pontuação dos mesmos, o Sr. Sandro Selmo fez apresentação em slide da situação dos 
projetos FEHIDRO/2013, apresentou a classificação geral dos mesmos, e os 
apontamentos da Câmara Técnica de Educação Ambiental, bem como os da Câmara 
Técnica de Assuntos Institucionais.  A palavra é passada ao Sr. Enio Magro, Presidente 
do CBH-PP, que parabeniza o trabalho da CT-PAS e faz considerações quanto aos 
procedimentos para obtenção de recursos advindos do FEHIDRO. Após o término do 
processo de pontuação dos projetos, o Sr. Sandro Selmo agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião. 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 junho de dois mil e 
treze. 
 
 
           
____________________________ 
        Sandro Roberto Selmo 
  Secretário Executivo do CBH-PP 

       
     ___________________________ 

Mylenni Guerra Lima 
Secretária “Ad hoc” da CT-PAS

 


