
 

 
ATA DA 18ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze às nove horas, realizou-se a 
18ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, 
Biênio 2011/2012, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-
PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos 
conforme lista anexa. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo 
do CBH-PP, faz uma breve explanação dos informes da Secretaria Executiva 
apresentando o calendário das atividades previstas e reuniões programadas para 
primeiro semestre de dois mil e treze e indica cinco assuntos tidos como prioridades para 
o comitê trabalhar durante o ano (1- Aprovação do Relatório de Situação; 2- Eleição dos 
membros e Diretoria para o Biênio 2013/2014; 3- Comemoração do Dia Mundial da Água 
2013; 4- Critérios para Investimentos dos recursos do FEHIDRO – 2013 e 5- Adequar e 
aprovar as adequações da Fundamentação da Cobrança). Posteriormente o Sr. Augusto, 
coordenador da Câmara Técnica, faz uso da palavra para proceder à leitura da ata da 
última reunião, que após lida é aprovada por unanimidade. Logo em seguida, faz uma 
breve explanação sobre o Relatório de Situação 2012 (Ano base 2011) e reitera a todos 
a necessidade de se criar um Grupo de Trabalho que colabore com a Secretaria 
Executiva na sua elaboração. Ainda solicita ao Sr. Murilo Cavalheiro que apresente com 
mais detalhes este relatório. Após a apresentação a palavra é aberta para que os 
membros discutam sobre o assunto. O Sr. José Catarino comenta que os trabalhos 
podem se tornar extensos e sugere que se faça uma espécie de workshop durante um 
dia para se concluir o relatório. Após um momento de discussão, o GT é formado pelo 
Sr. Murilo Cavalheiro, Sr. Izio Barbosa, Sr. Antônio Cesário, Sr. Antônio Cezar Leal, Srª 
Sônia Maria, Sr. Augusto Cesar, Sr. Sandro Roberto e Sr. Marcelo Néias. Prosseguindo 
a pauta, o Sr. Augusto Cesar solicita ao Sr. Lucas de Arruda Pascoli e Sr. Marcos 
Agostinho, ambos representantes da empresa M.V.A Arquitetura, que apresentem o 
Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental da Cabeceira do Santo Anastácio. Em 
seguida são feitas discussões e comentários a respeito do conteúdo do referido plano. 
Com a palavra, o Sr. Antonio Cezar Leal sugere que os membros da CT-PAS leiam 
todas as etapas do trabalho apresentado para que este conteúdo seja assunto de debate 
na próxima reunião, e ainda solicita aos representantes das instituições presentes auxílio 
na obtenção de dados para o mapeamento das divisas das propriedades rurais 
delimitando Áreas de Preservação Permanente. O Sr. Antônio Cesário, informa que 
algumas destas informações podem ser obtidas em contato com o responsável pelo 
LUPA (Levantamento Censitário das Unidades de Produção Agrícola da CATI) que 
estará em Presidente Prudente dias 5 e 6 de fevereiro. Após todos os comentários e 
discussões, o Sr. Coordenador da CT-PAS agradece a presença de todos e encerra a 
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário “ad-hoc”, encerro 
esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente 
Prudente, aos vinte nove dias do mês de janeiro de dois mil e treze. 
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