
  

 
ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Aos dez dias do mês de março de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a 11ª Reunião da 1 
Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento CT-PAS, Biênio 2013/2014, do 2 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento 3 
de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes representantes dos seguintes 4 
seguimentos: Juliano Nendza Dias (representante da PM de Piquerobi); Ricardo Henrique Garcia 5 
Silva (representante da PM de Álvares Machado); Daniel Morel Pinto (representante da PM de 6 
Presidente Prudente); Rodrigo Carniato (representando a PM de Santo Anastácio); Bruno 7 
Benvenuto (representante da PM de Martinópolis); Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (representante 8 
da PM de Estrela do Norte); Luiz Carlos Barbosa Cardoso (representante da CETESB); Augusto 9 
Cesar Marques Leme (representante da SABESP); Washington Luiz de Azevedo Geres 10 
(representante da CESP); Carla de Souza Leão (representante da SMA/CBRN); Mário Augusto 11 
Totti (representante da CATI/EDR/P.Venceslau); Adalberto Lanziani (representante da 12 
Coordenadoria de Defesa Agropecuária- CDA); Gilberto José da Paz Jr. (representante da 13 
AESABESP); Elisângela Coutinho Armando (representante da SINTRAPP); Adriano Melo 14 
(representante da FIESP) e os Senhores Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-15 
PP e Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, bem como 16 
convidados conforme lista de presença anexa. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme agradece a 17 
presença de todos e dá início à reunião. Posteriormente o Sr. Augusto precede a leitura da ata 18 
da reunião anterior, que após lida, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A 19 
palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que dá alguns esclarecimentos sobre a análise dos 20 
critérios e procede a leitura da Minuta da Deliberação que “Aprova diretrizes, critérios e 21 
estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização 22 
dos Recursos do FEHIDRO de 2014”. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro emite comentários 23 
sobre os tipos de empreendimentos protocolizados na Secretaria Executiva do CBH-PP para o 24 
pleito do FEHIDRO/2014, bem como as respectivas prioridades. E posteriormente os membros 25 
presentes na reunião discutiram a respeito das prioridades, e também sobre o mapa de 26 
suscetibilidade de erosão. A palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo que dá esclarecimentos 27 
sobre o uso deste mapa de suscetibilidade de erosão do Plano de Bacia, e comenta sobre a 28 
possibilidade de rever os critérios do mapa. Prosseguindo na reavaliação dos critérios para 29 
investimento de Recursos FEHIDRO na UGRHI-22, os membros presentes emitem comentários 30 
e trocam informações, e o Sr. Sandro Selmo sugere ao Sr. Augusto Leme, coordenador desta 31 
CT, a criação de um Grupo de Trabalho de Critérios, para que o assunto seja apreciado com 32 
maior atenção, e ainda, sugere a criação de um GT para pontuar os projetos para o pleito do 33 
FEHIDRO. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme acata a sugestão do Sr. Sandro Selmo referente 34 
ao Grupo de Trabalho de Critérios, e ressalta a importância deste GT, e que o mesmo seja 35 
composto pelos membros desta CT.  Posteriormente, a palavra é passada à Srª Elisângela 36 
Coutinho, que sugere a elaboração de um caderno técnico de critérios para a pontuação de 37 
projetos.   Em seguida, com a palavra, o Sr. Augusto, coordenador da CT-PAS, não encerra a 38 
análise dos critérios para hierarquização e pontuação dos projetos, assunto que ainda será 39 
passível de reavaliação. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, coordenador 40 
da CT-EA, que informa e convida os membros da CT-PAS para o XVI Encontro de Educadores 41 
em Defesa da Água, evento que será realizado na cidade de Rosana-SP, no dia 21 de março de 42 
2014, em comemoração do Dia Mundial da Água, 22 de março. Tratados todos os assuntos da 43 
pauta, o Sr. Augusto Leme, agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais 44 
havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, 45 
se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos dez dias do mês de 46 
março de dois mil e quatorze. 47 
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