ATA DA 21ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, realizou-se
a 21ª 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 os representantes dos segmentos conforme lista anexa. Com a
palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agrade a presença de
todos, justifica a ausência do Coordenador da CT-PAS, Sr. Augusto César Marques Leme e
inicia a reunião. Em seguida, solicita que o Sr. Carlos Alberto Arraes proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que após lida é aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Murilo
Cavalheiro, apresenta os procedimentos e o andamento dos trabalhos no Plano de Bacia, e
comunica que enviará por e-mail para os membros desta Câmara Técnica. O Sr. Adriano Melo,
com a palavra, ressalta que não recebeu arquivo por e-mail que constava a Minuta do Plano de
Bacia, arquivo este que foi enviado aos demais membros no dia 07 de março de 2013.
Posteriormente, o Sr. Sandro Selmo dá início aos trabalhos referentes aos critérios para
obtenção de recursos pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO 2013.
Posteriormente, o Sr. Sandro informa que no dia vinte e um de março de dois mil e treze, quintafeira, ocorrerá uma reunião especial com os municípios de Álvares Machado, Anhumas,

Regente Feijó, Pirapózinho e Presidente Prudente referente à implementação da Área de
Proteção e Recuperação de Manancial – APRM, a partir da “Represa da Cica”, ainda
ressalta a importância de um representante da CETESB e do Ministério Público na
reunião. Em seguida, é trabalhada a proposta de deliberação CBH-PP 148/2013 de 12/04/2013
que aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de
empreendimentos para utilização dos recursos do FEHIDRO de 2013, que após lida, os
membros presentes fizeram sugestões, comentários e algumas correções. Após todas as
tratativas, o Sr. Sandro Roberto Selmo agradece a presença 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 dezoito dias do
mês de março de dois mil e treze.

____________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

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

