
  

 
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Data: 20 de agosto de 2015. 
Horário: 09h00 às 11h30 
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 

I. PRESENTES 

Membros da CT-PAS: 
 

• Adalberto Lanziani (CDA); 
• Amphilophio Vinicius A. de Oliveira (PM de Martinópolis); 
• Antônio Carlos Cezário (CATI/JAA/EDR/Pres. Prudente); 
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) – Coordenador da CT-PAS; 
• Décio Dias Cesco (ABES); 
• Gilberto José da Paz Jr. (AESABESP); 
• Jaqueline Claro Polegatto (PM de pirapozinho); 
• Juliana C. BertoccoMazarelli (DAEE); 
• Lauren Cristina de Souza da Silva (CBRN/SMA); 
• Marcelo Gomes de Oliveira (AEAAPPTE); 
• Maria Cristina Rizk (UNESP); 
• Mario Augusto Totti (CATI/Pres. Venceslau) 
• Minoru Maemura (PM de Pres. Venceslau); 
• Murilo Mendes de Ângelo (IESPP); 
• Nelissa Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente); 
• Nobuyoshi Narita (APTA); 
• Raquel Cabrera Gondim (PM de Tarabai); 
• Ricardo Henrique Garcia Silva (PM de Álvares Machado); 
• Rogério Carlos de Souza (PM de Iepê); 
• Rogério Nespoli Rodrigues Lopes (CETESB); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) – Vice Coordenador da CT-PAS; 
• Washington Luiz de A. Geres (CESP). 

 
Participantes Convidados: 
 

• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Mylenni Guerra Lima (DAEE). 
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP). 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

• Discussão sobre o novo Manual de Procedimentos Operacionais de 
Investimentos do FEHIDRO- MPO, conforme aprovado pela Deliberação 
COFEHIDRO/158/2015;  

•Discussão para critérios de investimentos de recursos FEHIDRO/2016. 
 

 



  

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Abertura da Reunião:  
 
Com a palavra, o coordenador desta CT, Sr. Augusto Cesar Marques Lemedeu as boas 
vindas, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. Sandro Roberto Selmo, 
Secretário Executivo do CBH-PP, que comentou sobre os últimos principais 
acontecimentos no SIGRH- Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
Em seguida, com a palavra, o Sr. Augusto Leme propõe inclusão de assunto na pauta, 
referente à Deliberação COFEHIDRO Nº154, de 23 de junho de 2015 que, “dispõe sobre 
alterações na Deliberação COFEHIDRO nº149, de 04 de março de 2015, que dispõe 
sobre o Plano de Aplicação de Recursos do FEHIDRO para 2015”. Estando todos de 
acordo com a inclusão proposta, o Sr. Augusto Leme iniciou a apreciação do assunto, e 
procedeu a leitura da Minuta da Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/170/2015 que 
“indica o empreendimento ‘Projeto de Regularização de Outorgas Do Sistema de 
Saneamento de Iepê/SP’ ao FEHIDRO 2015”. Após esclarecimentos e comentários sobre 
as referidas deliberações acima citadas, o Sr. Augusto Leme ressaltou que quem tiver 
alguma objeção sobre o empreendimento do município de Iepê, que seja enviada a 
Secretaria Executiva. Em seguida, os membros presentes comentaram sobre a Minuta da 
Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/170/2015 e com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro 
ressaltou alguns pontos para a padronizar e adequar a referida Minuta de Deliberação. 
Em seguida, o Coordenador desta CT, deu início à apreciação do próximo assunto da 
pauta. 
 

2. Discussão sobre o novo Manual de Procedimentos O peracionais de Investimentos 
do FEHIDRO- MPO, conforme aprovado pela Deliberação  COFEHIDRO/158/2015. 
 
O Sr. Augusto Cesar Marques Leme, com a palavra procedeu à leitura da Deliberação 
COFEHIDRO/158/2015, bem como do Anexo I, e posteriormente passou a palavra ao Sr. 
Sandro Selmo que fez comentários sobre as alterações realizadas no novo manual de 
Procedimentos Operacionais de Investimentos do FEHIDRO - MPO e apontou cada uma 
delas. Em seguida, os membros deram sugestões, esclareceram dúvidas e discutiram 
sobre a possibilidade de realizar uma reunião prévia com os interessados a obter 
recursos do FEHIDRO para o próximo pleito. Após a discussão sobre o novo manual, 
passou a ser apreciado o próximo assunto da pauta. 
 

3. Discussão para critérios de investimentos de rec ursos FEHIDRO/2016. 
 
Com a palavra, o Sr. Augusto Leme iniciou o assunto sugerindo que na Deliberação 
sobre critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2016 conste o “checklist” do 
MPO- Manual de Procedimentos Operacionais de Investimentos do FEHIDRO. Em 
seguida os membros trocaram ideias, e os Srs. Sandro e Murilo Cavalheiro fizeram 
comentários sobre o “Anexo XX do MPO”, “Programas de duração continuada (PDC) do 
Plano Estadual de recursos Hídricos -Tipologias de projetos enquadráveis”. Após um 
momento de troca de informações e sugestões sobre critérios objetivos para priorização 
de investimentos, o Sr. Augusto Leme comentou sobre a importância desta reunião, 
agradeceu a presença de todos e encerrou 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 dias do mês de agosto 
de dois mil e quinze. 
 

___________________________ 
Augusto Cesar Marques Leme 

Coordenador da CT-PAS 

________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária ad hoc da CT-PAS 


