
 

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e treze às nove horas e trinta minutos, realizou-se 
a 8ª 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 seguintes segmentos: Sandro Roberto 
Selmo ( representando o DAEE); Marcelo Gomes de Oliveira Néias ( representando a Assoc. dos 
Eng. Arq. e Agrônomos de Pres. Prudente); Augusto Cesar Marques Leme ( representando a 
SABESP); Washington Luiz de Azevedo Geres ( representando a CESP); Carla de Souza Leão 
(representando a CBRN); Mario Augusto Totti ( representando a CATI/EDR/Pres. Venceslau); 
Adalberto Lanziani ( representando a Coordenadoria de Defesa Agropecuária –CDA); Adriano 
Melo ( representando a FIESP); Antônio Carlos Rossi (representando a ITESP); Viviane Regina 
de Oliveira Santos ( representando a PM de Rosana); Ricardo Henrique Garcia Silva ( 
representando a PM de Álvares Machado); Elisângela Coutinho Armando ( representando a 
SINTRAPP); José Alberto Mangas Pereira Catarino ( representando a Pontal Flora); Mário 
Augusto Serrano ( representando a APEC/UNOESTE), bem como convidados conforme lista 
anexa. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo apresenta a pauta da reunião e passa a palavra 
ao Sr. Augusto Leme, Coordenador da CT-PAS, que inicia a reunião e agradece a presença de 
todos. Em seguida o Sr. Augusto Leme procede à leitura da ata da reunião anterior, que após 
lida é aprovada por unanimidade. Em seguida a palavra é passada ao Sr. José Catarino que 
parabenizou a atuação da Secretaria Executiva do CBH-PP, e em especial a apresentação do 
Sr. Murilo Cavalheiro sobre o CBH  a um grupo de participantes IV Workshop Internacional Sobre 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável em Bacias Hidrográficas (FCT/UNESP/Pres. 
Prudente-SP), bem como a recepção em geral desses visitantes, e nota que sentiu-se gratificado 
em poder estar presente nessa visita e ver que os trabalhos são muito bem conduzidos pela 
Secretaria Executiva do CBH-PP. Posteriormente a palavra é passada ao Sr. Augusto Leme que 
em nome da CT-PAS parabeniza a equipe do Departamento de Águas e Energia Elétrica/DAEE 
lotados em Presidente Prudente-SP, dos quais fazem parte deste CBH. Com a palavra, o Sr. 
Murilo expõe uma síntese do panorama do que vai conter no Relatório de Situação. O Sr. Sandro 
Roberto Selmo, pede a palavra, e justifica a ausência do Sr. Antônio Carlos Cesário. Novamente 
com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro sugere que até o dia 14 de novembro sejam assumidos os 
compromissos de finalização e formatação, bem como demais detalhes do Relatório. E ainda, o 
Sr. Murilo ressaltou os principais pontos críticos do relatório. Durante um momento de troca de 
informações e debates entre os presentes na reunião, foi levantada a questão de saneamento 
em núcleos rurais, onde há situações precárias que estão apresentando interferências na saúde 
de assentados na região de Presidente Prudente-SP. Dando continuidade a pauta da reunião, 
foram discutidos os critérios, onde o Sr. Sandro Selmo sugeriu que sejam mantidos os critérios já 
estipulados e dá esclarecimentos. Posteriormente, foi realizada breve análise de alguns pontos 
do corpo de texto da Minuta da Deliberação CBH-PP/154/2013. Em outros assuntos, o Sr. Murilo 
Cavalheiro e o Sr. Sandro Selmo, fazem comentários a respeito da reunião que participaram em 
Guaratinguetá, sobre Corredor Ecológico, encontro promovido pela Coordenadoria de Recursos 
Hídricos (CRHI/SSRH), Associação Corredor Ecológico, Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá (FEG/ UNESP) e os CBH’s Paraíba do Sul e do Pontal do Paranapanema, e ainda 
contou com a participação de produtores rurais. Tratados todos os assuntos da pauta, 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 sete dias do mês de 
novembro de dois mil e treze. 
           
____________________________ 
    Augusto Cesar Marques Leme 
      Coordenador da CT-PAS 

       
     ___________________________ 

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

 


