ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e treze às nove horas e trinta minutos,
realizou-se a 9ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CTPAS, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBHPP, 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); Antônio Carlos Rossi (representando o
ITESP); Antônio Carlos Cesário (representando a CATI/EDR/P.Prudente); Mario Augusto Totti
(representando a CATI/EDR/Pres. Venceslau); Renata Ribeiro de Araújo (representando a
FCT/UNESP); Junior Quirino Cavalcante (representando a PM de Mirante do Paranapanema);
Bruno Benvenuto (representando a PM de Martinópolis); Adriano Melo (representando a FIESP);
Yukishigue Okada (representando a Pontal Flora) e o Sr. Murilo Cavalheiro Secretário Executivo
Adjunto do CBH-PP, bem como convidados conforme lista anexa. Com a palavra, o Sr. Augusto
Leme, coordenador desta CT, inicia a reunião e agradece a presença de todos. Em seguida o
Sr. Augusto procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas
adequações foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Murilo
Cavalheiro que apresenta um quadro de avaliação anual do Relatório de Situação e parabeniza o
Sr. Álvaro Yanagui destacando seu empenho e atuação nos trabalhos intensivos para a
realização deste. Sugere ainda que seu nome conste como membro da Coordenação do
Relatório de Situação ano base 2013. Com a palavra, o Sr. Augusto coloca em deliberação a
sugestão do Sr. Murilo, a qual foi aceita pelos membros da CT. Dando continuidade aos
trabalhos, foi aberto um momento para que fossem emitidas considerações e opiniões pelos
membros da CT, onde foram comentados alguns itens do Relatório de Situação e feitas algumas
observações, esclarecendo e adequando alguns pontos. Iniciando outros assuntos, a palavra é
passada ao Sr. Sandro Selmo que informa sobre a exposição sobre o Ato Declaratório que
possivelmente será apresentada na reunião plenária do CBH-PP, no dia 29 de novembro de
2013. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Marcelo Néias que propõe a criação de uma
CT de Outorga, e faz comentários sobre o assunto. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme,
esclarece e questiona quais os objetivos desta possível CT, e nota que este assunto deva ser
tratado melhor em outra reunião, e passa a palavra ao Sr. Sandro Selmo que ressalta que o CBH
não pode interferir no Órgão Gestor. Após um momento de debates e troca de informações, a
palavra é passada ao Sr. Amphilóphio Vinívius, que apresenta o Sr. Bruno Benvenuto novo
representante da PM. de Martinópolis na CT-PAS. Com a palavra, o Sr. Augusto dá as boas
vindas ao Sr. Bruno em nome da CT, e também agradece a disposição e colaboração do Srs.
Sandro Roberto Selmo, Murilo Cavalheiro, Álvaro Yanagui e Mylenni Guerra Lima, pelos
trabalhos no CBH-PP. 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 vinte e um 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

