
 

ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e treze às nove horas e trinta minutos, realizou-se a 
7ª 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); Augusto Cesar Marques Leme ( representando a SABESP); 
Washington Luiz de Azevedo Geres ( representando a CESP); Carla de Souza Leão ( 
representando a SMA/CBRN); Antonio Carlos Rossi ( representando o ITESP); Antonio Carlos 
Cezário ( representando a CATI/EDR/Pres. Prudente); Mario Augusto Totti ( representando a 
CATI/EDR/Pres. Venceslau); Antonio Cezar Leal ( representando a UNESP); Adalberto Lanziani 
( representando a Coordenadoria de Defesa Agropecuária –CDA); Guilherme Magreini Verri ( 
representando a PM de Pres. Bernardes); Leonildo Barbosa ( representando a PM de Teodoro 
Sampaio); Viviane Regina de Oliveira Santos ( representando a PM de Rosana); Amphilóphio 
Vinícius Andrade de Oliveira (representando a PM de Martinópolis); Henry Marcel Silva Nobre ( 
representando a PM de Pres. Venceslau); Elisângela Coutinho Armando ( representando a 
SINTRAPP); Manoel Carlos de Moraes Guerra ( representando a SEESP); José Alberto Mangas 
Pereira Catarino ( representando a Pontal Flora); Mário Augusto Serrano ( representando a 
APEC/UNOESTE), bem como convidados conforme lista anexa. O Sr. Augusto Leme, 
Coordenador da CT-PAS, inicia a reunião agradecendo a presença de todos, em seguida 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida é aprovada por unanimidade. 
Posteriormente o Sr. Augusto Leme coloca em questão o próximo assunto da pauta: 
Apresentação do andamento dos trabalhos do Relatório de Situação. A palavra é passada do Sr. 
Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, que informa o panorama do 
Relatório de Situação de Recursos Hídricos, expôs bases legais e também apresentou a relação 
deste Relatório com o Plano de Bacia. Dando continuidade, o Sr. Murilo informou a metodologia 
usada para a elaboração do Relatório, esta que vem sendo usada desde o ano de 2.007, mas 
que ao longo do tempo já houve certas adequações. Também apresentou a estrutura do 
Relatório de Situação; como os arquivos são elaborados, e fez comentários de dados e 
informações relevantes que possam servir de informações complementares ao Relatório de 
Situação. Posteriormente, o Sr. Murilo, apresentou a relação das atividades do ano de 2013, que 
consiste em entrega de dados, envio de arquivos aos membros do GT, reuniões do GT, e entre 
outras atividades, para que após a realização destas, a plenária possa apreciar o Relatório de 
Situação; fez comentários sobre alguns Indicadores, e encerra a apresentação. A palavra é 
passada ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que informa o prazo de 01 (um) 
de novembro de 2013, para que os membros desta CT emitam sugestões, e nota que o Sr. 
Murilo Cavalheiro irá disponibilizar material para consulta. Em seguida deu-se um momento para 
debates e opiniões entre os membros, onde também fizeram comentários referentes ao 
Seminário “Nitrato nas Águas Subterrâneas no estado de São Paulo: Desafios Frente ao 
Panorama Atual”, que foi realizado na cidade de Bauru-SP, no dia 25 de abril de 2013. Em 
seguida, com a palavra, o Sr. Augusto Leme coloca em questão o próximo assunto da pauta: 
Discussão de critérios para investimentos dos recursos do FEHIDRO/2014. A palavra é passada 
ao Sr. Sandro Selmo, que faz comentários e procede a leitura da Deliberação CBH-PP/147/2013, 
e ressalta que a mesma será enviada ao endereço eletrônico dos membros desta CT para que 
analisem e emitam possíveis sugestões até o dia 1º de novembro de 2013, para que na próxima 
reunião desta CT sejam apreciadas as sugestões recebidas sobre a utilização dos recursos 
FEHIDRO/2013. Em seguida, há um momento de debates que entrou em questão os 
procedimentos que ocorrem dentro do FEHIDRO para aprovação de projetos. Tratados os 
primeiros assuntos da pauta, posteriormente, em outros assuntos, foi discutido o PL/315/2009, 
projeto de lei que  visa a alteração dos percentuais de distribuição da CFURH e Royalties. Com a 



 

palavra, o Sr. Sandro ressalta aos impactos deste PL/315/2009 sobre os 10 (dez) Estados com 
maior arrecadação. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro que informou 
sobre a estrutura do novo site deste CBH, o qual já está disponível para acesso, e sobre a 
plataforma colaborativa. Posteriormente, a palavra é passada a Srtª Carla de Souza Leão, da 
CBRN, que informa sua disponibilidade e interesse de participar do GT-PLANO/RS, bem como a 
do Sr. Rodrigo. 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 dez dias do mês de outubro de dois mil e treze. 
           
____________________________ 
    Augusto Cesar Marques Leme 
      Coordenador da CT-PAS 

       
     ___________________________ 

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

 


