
  

 
ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a 13ª 1 
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento CT-PAS, Biênio 2 
2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do 3 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes representantes dos 4 
seguintes seguimentos: Luis Carlos Barbosa Cardoso (representante da CETESB); Washington 5 
Luiz de Azevedo Geres (representante da CESP); Carla de Souza Leão (representando a 6 
SMA/CBRN); Antônio Carlos Rossi (representante dão ITESP); Antônio Carlos Cezário 7 
(representante da CATI/EDR/P. Prudente); Mário Augusto Totti (representante da CATI/EDR/P. 8 
Venceslau); Antônio Cezar Leal (representante da UNESP); Érika Fabiana de Oliveira 9 
(representante da PM de Rosana); Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (representante da PM de 10 
Estrela do Norte); Vandir Pedroso de Almeida (representante da FIESP); José Alberto Mangas 11 
Pereira Catarino (representante da Pontal Flora); Murilo Mendes de Angelo (representante da 12 
Fundação UNIESP Solidária), e os Senhores Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do 13 
CBH-PP e Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, bem como 14 
convidados conforme lista de presença anexa. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo 15 
agradece a presença de todos, dá início a reunião, procede a leitura da ata da reunião anterior, 16 
que após lida e realizada as devidas adequações, foi colocada em votação, e aprovada por 17 
unanimidade. Na sequência, o Sr. Sandro justificou a ausência do Sr. Augusto Leme, e procedeu 18 
a leitura da pauta da 13ª reunião da CT-PAS.  Posteriormente, o Sr. Sandro Selmo dá inicio a 19 
apresentação do histórico de atualização do Plano de Bacia, e destaca as atividades e os 20 
trabalhos já realizados. Em seguida, é tratado o 3º assunto da pauta: Discussão dos critérios para 21 
investimento dos recursos do FEHIDRO/2014. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo questiona ao 22 
Sr. Murilo se a empresa Irrigart já enviou o material em que esta comprometeu-se a entregar no 23 
prazo de 31 de julho de 2014, conforme combinado na ultima reunião desta CT. Na sequência, o 24 
Sr. Murilo informa que nenhum material foi enviado até o momento. Posteriormente, com a 25 
palavra, o Sr. Sandro Selmo procede a leitura do texto da Minuta da Deliberação sobre critérios, e 26 
junto com os presentes na reunião, foram analisadas as planilhas e os quadros do referido texto, 27 
e ainda, comentaram sobre o manual de empreendimentos do FEHIDRO. Em seguida, foi 28 
comentada sobre o Plano Rural e Urbano dos municípios, e apresentada a atual situação, e os 29 
membros presentes na reunião demonstraram a importância de um guia ou manual para auxiliar 30 
na elaboração destes planos. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo comenta da necessidade de se 31 
realizar um trabalho junto às prefeituras para conscientizá-las sobre a importância da elaboração 32 
do Plano Rural e Urbano do município. Posteriormente, foram analisados os artigos Minuta da 33 
Deliberação sobre critérios, discutidos a linha de corte para tomadores de recursos, ocasião em 34 
que foi sugerida adequações no texto do art.9º, bem como inclusão de novo texto, sendo em um 35 
novo artigo, ou acrescentar um parágrafo no art.9º, em que o objeto do texto seja a elaboração 36 
de um sucinto relatório anual pelo Tomador do empreendimento, o qual deverá ser enviado a 37 
este CBH, para assim, saber a atual situação dos empreendimentos em andamento, se estão 38 
atendendo o cronograma, etc. A referida sugestão foi realizada pelo Profº Cézar Leal, e 39 
considerada pela CT-PAS, porém, após maiores discussões e trabalhado o assunto, o Sr. Murilo 40 
Cavalheiro, propôs que tal sugestão seja atendida via Deliberação, e assim, realizar um “link” no 41 
texto da Minuta da Deliberação sobre critérios para que a mesma seja atendida. Em seguida, o 42 
Sr. Sandro Selmo deu esclarecimentos, e os membros emitiram comentários sobre o exposto 43 
pelo Sr. Murilo, possibilidade que foi acatada pela CT-PAS, e o assunto terá continuidade na 44 
próxima reunião desta CT. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Roberto Selmo, 45 
agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 46 
Guerra Lima, Secretária "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada 47 
por quem de direito. Presidente Prudente, aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e 48 
quatorze. 49 

________________________ 
Sandro Roberto Selmo 

Secretário Executivo do CBH-PP 

________________________ 
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