ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos nove dias do mês de março de dois mil e doze, às nove horas, na sala de reunião do DAEE em
Presidente Prudente, realizou-se a 12ª 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, onde estavam presentes os representantes dos segmentos conforme a
lista de presença em anexo. Iniciando a reunião o Sr. Augusto César Marques Leme - Coordenador
da CT-PAS, esclareceu que a leitura da ata anterior e sua aprovação realizar-se-á na próxima reunião
que ficou pré-agendada para o dia 19/03/2012. Em seguida, salientou que uma mesa seria
responsável por pontuar a análise /conteúdo dos projetos FEHIDRO (“item d”), sendo que as demais
mesas irão avaliar e pontuar os itens “a”, “b” e “c”. Esclareceu ainda que os projetos referentes à
educação ambiental apenas seriam vistados pela CT-PAS. Ressaltou ainda que o projeto do
município de Sandovalina foi protocolado fora do prazo (05/03/2012) e, por isso, foi desconsiderado
da avaliação e pontuação pelas Câmaras Técnicas. Os presentes, divididos em quatro mesas,
procederam à análise e pontuação dos projetos. No período da tarde, a mesa responsável pela
pontuação do item “d” finalizou os trabalhos dos projetos que ainda estavam pendentes de análise.
Em seguida, o Coordenador da Câmara encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. 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 nove dias do mês de
março de 2012.
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