
  

 
 
ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a 1 
12ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento CT-PAS, 2 
Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-3 
PP, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes 4 
representantes dos seguintes seguimentos: Augusto Cesar Marques Leme 5 
(representante da SABESP); Washington Luiz de Azevedo Geres (representante da 6 
CESP); Carla de Souza Leão (representando a SMA/CBRN); Antônio Carlos Cezário 7 
(representante da CATI/EDR/P.Prudente); Diego Henriques Santos (representante da 8 
CODASP); Ricardo Henrique Garcia Silva (representante da PM de Álvares Machado); 9 
Leonildo Barbosa (representante da PM de Teodoro Sampaio); Rodrigo Carminato 10 
(representante da PM de Santo Anastácio); Viviane Regina de Oliveira Santos 11 
(representante da PM de Rosana); Bruno Benvenuto (representante da PM de 12 
Martinópolis); Jaqueline Claro Polegatto (representante da PM de Pirapozinho); Sérgio 13 
Adriano Mazetti Feitosa (representante da PM de Estrela do Norte); Marcelo Gomes de 14 
Oliveira Néias (vice-presidente do CBH-PP e representante da AEAAPPTE); Vandir 15 
Pedroso de Almeida (representante da FIESP); José Alberto Mangas Pereira Catarino 16 
(representante da Pontal Flora) e os Senhores Sandro Roberto Selmo, Secretário 17 
Executivo do CBH-PP e Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do 18 
CBH-PP, bem como convidados conforme lista de presença anexa. Com a palavra, o Sr. 19 
Augusto Leme agradece a presença de todos, dá início a reunião e procede a leitura da 20 
ata da reunião anterior, que após lida e realizada as devidas adequações, foi colocada 21 
em votação, e aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Augusto informa o 22 
próximo assunto da pauta: “Pontuação, Hierarquização e Indicação de Empreendimentos 23 
FEHIDRO/2014”. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, que 24 
comenta sobre a Deliberação Ad Referendun CBH-PP/155/2014, referente à transmissão 25 
de recursos do CBH-PP para o CBH-MP devido a realização do XII Diálogo Interbacias 26 
de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. O Sr. Murilo, ainda com a palavra, 27 
comenta da possibilidade deste quesito de transferência de recursos fazer parte do 28 
conteúdo do Plano de Bacia. Em seguida, os membros presentes na reunião fizeram 29 
considerações sobre a Deliberação CBH-PP/156/2014, e a palavra foi passada ao Sr. 30 
Sandro Selmo, que apresentou um histórico sobre a Cobrança, destacando as reuniões 31 
e demais atividades, tais como as adequações e correções já realizadas. 32 
Posteriormente, com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro destaca que será a 3ª vez que a 33 
Cobrança será apreciada, e ainda comenta sobre os fundamentos da Cobrança e 34 
apresenta as adequações realizadas na tabela 26. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo 35 
esclarece que os valores referentes à Cobrança já apreciados em outra ocasião, 36 
continuam os mesmos. Após versarem sobre a Deliberação CBH-PP/156/2014, os 37 
membros debateram sobre a Deliberação CBH-PP/157/2014, referente à indicação de 38 
prioridades de investimentos ao FEHIDRO/ 2014 e outras providências, deliberação que 39 
também será levada ao plenário do CBH-PP para ser apreciada. Com a palavra, o Sr. 40 
Augusto Leme expõe os três projetos que foram avaliados, mas, não atenderam aos 41 
requisitos do manual de procedimentos operacionais do FEHIDRO, projetos estes da PM 42 
de Tarabai, PM de Pirapozinho e PM de Santo Anastácio, e ainda, esclareceu que eles 43 
não atenderam a Deliberação CBH-PP/154. Em seguida, os membros presentes 44 
discutiram sobre a viabilidade do plenário do CBH-PP apreciar a situação destes projetos 45 
que contém pendências e não atende a Deliberação CBH-PP/154, ocasião em que 46 
alguns membros emitiram sua opinião. Posteriormente o Sr. Sandro esclarece os 47 



  

tramites do plenário, bem como, o atendimento à Deliberação CBH-PP/154. Com a 48 
palavra, o Sr. Augusto Leme ressalta que, os tomadores que se interessarem a utilizar 49 
recursos do FEHIDRO devem se preparar melhor, e assim, elaborarem projetos de 50 
maneira adequada. Em seguida, os membros presentes trocaram informações, deram 51 
sugestões e também comentaram sobre as competências dos Agentes Técnicos do 52 
FEHIDRO. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo que faz 53 
comentários sobre a última vez em que o DAEE foi tomador de um empreendimento 54 
custeado pelo FEHIDRO, e destaca a possibilidade do DAEE ser tomador de um projeto, 55 
cujo objetivo é intensificar a fiscalização de Outorga e Cobrança, assim, seria 56 
caracterizado como um projeto Regional de interesse do CBH-PP. Em seguida, os 57 
membros emitiram comentários sobre o exposto pelo Sr. Sandro, possibilidade que foi 58 
acatada pela CT-PAS, e será levada para apreciação na próxima reunião plenária do 59 
CBH-PP, no dia 13 de junho de 2014 às 09:00 horas, na Associação dos Engenheiros, 60 
Arquitetos, e Agrônomos  de Presidente Prudente, em Presidente Prudente-SP. Tratados 61 
todos os assuntos da pauta, a avaliados os projetos, o Sr. Augusto Leme, agradeceu a 62 
presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 63 
Guerra Lima, Secretária "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será 64 
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e dois dias do mês de maio 65 
de dois mil e quatorze. 66 
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