
 

 
ATA DA 19ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas, realizou-se a 
19ª 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. O Sr. Augusto Cesar Marques 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 é aprovada por unanimidade. 
Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, faz uma 
apresentação dos informes da Secretaria Executiva quanto às próximas atividades do 
Comitê. Posteriormente o Sr. Augusto faz uso da palavra e faz uma breve explanação 
sobre o Relatório de Situação ano base 2011, sobre suas etapas e prazos a serem 
cumpridos. Ainda solicita ao Sr. Murilo Cavalheiro que apresente com mais detalhes este 
relatório. Em seguida a palavra é aberta para que os membros discutam sobre o assunto 
e um dos pontos destacados é a importância do Relatório perante a sociedade e que os 
dados apresentados não podem induzir as pessoas à interpretações erradas. O Sr. José 
Catarino, vice-presidente do CBH-PP, sugere que membros de outros comitês próximos 
sejam convidados a participar do Grupo de Trabalho do Relatório de Situação para 
poderem contribuir com os trabalhos, visto que podem tem realidades parecidas com a 
do Pontal do Paranapanema. O Sr. Sandro Selmo propõe também que se convide um 
membro da CRHi para incorporar o GT.  Prosseguindo, o Sr. Antônio Cezar Leal solicita 
maior descrição e precisão nos comentários do Relatório de Situação para que não haja 
indução ao erro em sua interpretação. Ainda com a palavra, ele resgata o tema da última 
reunião da Câmara sobre o mapeamento das áreas de preservação permanente e 
comenta que os materiais estão sendo comprados com recursos da FAPESP E CNPQ e 
o assunto será trabalhado em parceria com o Ministério Público Estadual e CBRN e que 
será de grande importância a participação dos membros do Comitê na delimitação 
destas áreas e de todo o Pontal do Paranapanema. O Sr. Sandro Selmo sugere que se 
crie um GT-APP para auxiliar nos trabalhos de mapeamento das áreas de preservação 
permanente e delimitação das propriedades rurais do Pontal. Seguindo os outros 
assuntos da pauta, o coordenador da CT-PAS solicita que o Sr. Sandro Selmo apresente 
o levantamento dos tomadores que ainda estão com projetos pendentes ou que ainda 
não apresentaram projetos para planos rural e urbano. Ainda, lembra aos presentes que 
uma reunião está agendada para o dia dezoito de março para discutir especificamente 
todos os critérios para o financiamento. 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, dezoito dias 
do mês de fevereiro de dois mil e treze. 
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