
 

ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e treze às quatorze horas e trinta minutos, 
realizou-se a 6ª 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. Augusto Leme, Coordenador da CT-PAS, inicia a reunião agradecendo a 
presença de todos, em seguida procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida é 
aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, o Sr. Paulo Romera, informa que o Sr. 
Cézar Leal teve que se ausentar da reunião, mas que logo retornaria. Em seguida, o Sr. Adriano 
Melo, sugere ao Sr. Augusto Leme a inversão da pauta, tendo em vista a saída do Profº Cézar, 
que assim é aprovada. A palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-
PP, que lembra a composição do GT-Plano e Relatório de Situação, grupo formado em janeiro 
de 2013, e incluiu dois novos membros, sendo o Sr. Adriano Melo (representante da FIESP), e o 
Sr. José Alberto Catarino (representante da PONTAL FLORA), e ainda acrescenta que será 
convidado a participar do GT-Plano representante do Sindicato Rural.  Com o retorno do Sr. 
Cézar Leal a reunião, o Sr. Marcos, da “MVA Arquitetura e Urbanismo”, realiza a apresentação 
do PDPA do Alto Santo Anastácio e do Balneário da Amizade. Após a apresentação, é aberto um 
momento para opiniões e discussões. Com a palavra, o Sr. Paulo Romera, comenta sobre a 
necessidade da definição de indicadores para monitoramento da APRM através do SGI. Em 
seguida, com a palavra o Sr. Marcos esclarece que no conteúdo do relatório constam quais os 
indicadores. A palavra é passada ao Sr. Cézar Leal, que comenta sobre a disponibilidade dos 
arquivos para os interessados, e fala também sobre a não execução do SGI e a necessidade da 
aprovação por parte da CT-PAS sobre os produtos já executados, bem como a retirada do SGI 
do escopo do projeto, e aponta outros projetos que estão em andamento na Universidade. Com 
a palavra, o Sr. Adriano Melo, sugere uma Ad-Referendum, consultando a Diretoria do CBH-PP. 
O Sr. Augusto questiona sobre os parâmetros adotados para a realização dos cenários 
apresentados e os valores importados de outras bacias. Com a palavra, o Sr. Paulo Romera, 
explica que os valores adotados são os mesmos da “Billings”, adaptados para os usos existentes 
na bacia, mas com valores para o território brasileiro, e comenta também, sobre a necessidade 
de o SGI ser uma ferramenta de fácil interação com a sociedade, tendo em vista que a mesma 
consiga acompanhar a evolução da gestão da bacia por conta do município. A palavra é passada 
ao Sr. Adriano Melo, que propõe que o processo seja realizado em duas etapas, ou seja, a CT-
PAS delibera sobre o recebimento do Relatório e a exclusão do SGI, e que a análise do material 
ocorra depois com maior prazo. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Cézar Leal, que 
esclarece que o Agente Técnico solicitou apenas uma manifestação do CBH-PP quanto à 
exclusão do SGI- Sistema Gerencial de Informações do escopo do empreendimento. Com a 
palavra, o Sr. Sandro Selmo, ressalta os motivos justificáveis quanto a exclusão do item 
referente à execução do SGI, que consta em ofício enviado pela FCT/UNESP para a Secretaria 
Executiva do CBH-PP. Após um momento de comentários e debates, o Sr. Augusto Leme, 
coloca em apreciação à solicitação sobre a exclusão do SGI do escopo do empreendimento, a 
qual foi aprovada e que seja encaminhado o assunto a Diretoria do CBH-PP, para elaboração  de 
uma Deliberação Ad-Referendum. Seguindo a pauta, em outros assuntos, o Sr. Sandro comenta 
sobre o Ofício/20/13 do Centro de Estudos e Debates Estratégicos-CEDES da Câmara dos 
Deputados, que foi recebido hoje, onde é solicitado a este CBH, que dê encaminhamentos sobre 
algumas proposituras. A palavra é passada ao Sr. Adriano Melo, que propõe o encaminhamento 
à CT-AI, para que esta Câmara elabore um Plano de Trabalho e responda sobre os 
encaminhamentos necessários que o ofício em questão requer, e nota que deve ser solicitado a 
CEDES as emendas e proposituras referentes ao ofício. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, 



 

ressalta que estará em contato com a Diretoria deste CBH, para agendar uma reunião com a CT-
AI para abordar sobre os encaminhamentos. O Sr. Augusto Leme agradece a presença e 
colaboração de todos e encerra 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 quatorze dias do mês de agosto de dois mil e treze. 
 
 
           
____________________________ 
    Augusto Cesar Marques Leme 
      Coordenador da CT-PAS 

       
     ___________________________ 

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

 


