
  

 
ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 

SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Data: 13 de abril de 2016. 
Horário: 09h30min 
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP 

I. PRESENTES 

Membros da CT-PAS: 
 

• Amphilophio Vinicius A. de Oliveira (PM de Martinópolis); 
• Ana Lúcia Luz Alberti (representando o Sr. Nobuyoshi Narita da APTA);  
• Antônio Carlos Cezário (CATI/P. Prudente); 
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) – Coordenador da CT-PAS; 
• Gilberto José Peixoto (representando AESABESP); 
• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB); 
• Juliana C. Bertocco Mazarelli (DAEE); 
• Luiz Antônio Raizaro (PM Presidente Epitácio); 
• Jaqueline Claro Polegatto (PM Pirapozinho); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Néias (AEAAPPTE); 
• Minoru Maemura (PM de Pres. Venceslau); 
• Murilo Mendes de Ângelo (IESPP); 
• Nelissa Gonçalves Garcia (PM Presidente Prudente); 
• Ricardo Henrique Garcia Silva (PM Álvares Machado); 
• Rodrigo Dugaich Carniato (PM Santo Anastácio); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) – Vice Coordenador da CT-PAS; 
• Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM Estrela do Norte); 
• Washington Luiz de A. Geres (CESP). 

 
Participantes Convidados: 
  

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Mylenni Guerra Lima (DAEE); 
• Raquel Cabrera Gondin (PM Tarabai); 
• Witab Alves (PM Pres. Epitácio). 

II. PAUTA DA REUNIÃO  

• Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos 
Recursos do FEHIDRO 2016; 

• Outros assuntos; 
• Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS  

1. Abertura da Reunião:  
Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador da CT-PAS, agradeceu 1 
a presença de todos e deu início a reunião. Em seguida procedeu à leitura da ata da 2 
reunião anterior, que após lida foi aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao 3 
Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP que passou alguns informes, 4 
e repassou o convite da 2ª Oficina do Plano Integrado de Recursos Hídricos do 5 



  

PARANAPANEMA, que será realizada no dia 15 de abril de 2016, sexta-feira, no Hotel 6 
Portal D’Oeste, em Presidente Prudente-SP. 7 

2. Análise da documentação dos projetos protocoliza dos visando à hierarquização dos 
Recursos do FEHIDRO 2016  
Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme expôs a situação dos municípios de 8 
Pirapozinho, e de Presidente Epitácio, os quais têm projetos em execução no sistema do 9 
FEHIDRO, sendo que os mesmos tiveram projetos protocolizados para pleitearem 10 
subsídios do FEHIDRO/2016, sendo que a CT-AI, na reunião de 11 de abril de 2016 11 
analisou apenas o projeto do município de Pirapozinho, uma vez que este apresenta no 12 
SinFehidro mensagem do Agente Financeiro manifestando-se a favor do encerramento 13 
do referido contrato por ter cumprido todas as etapas, quanto ao projeto do município de 14 
Presidente Epitácio, este não teve seu envelope aberto e nem avaliado por estar com a 15 
prestação de contas da última parcela pendente no SinFehidro. Na sequência, a palavra 16 
foi passada para o Sr. Luis Antônio Raizaro que deu esclarecimentos sobre a situação do 17 
empreendimento de Presidente Epitácio, e destacou que há poucos dias ficou sabendo 18 
de uma pendência, a qual não foi esclarecida, uma vez que o município já havia pago 19 
todo o o projeto usando recursos próprios e prestado conta disso, e que a liberação da 20 
última parcela seria usada para ressarcimento do município. Ressaltou ainda que o 21 
empreendimento está concluído físico e financeiramente desde julho de 2015. 22 
Posteriormente, houve um momento de discussão, ocasião em que os membros 23 
presentes deram opiniões e fizeram algumas sugestões sobre a análise ou não dos 24 
projetos, e posteriormente a CT-PAS também entendeu por não pontuar o projeto de 25 
Presidente Epitácio. Além disso, ficou decidido que não seria analisado e pontuado o 26 
projeto protocolizado por Martinópolis, o qual pleiteou subsídio do FEHIDRO com valor 27 
maior do que o máximo previsto na Deliberação do CBH-PP/173/2015. Com a palavra, o 28 
Sr. Sandro Roberto Selmo apresentou os projetos que se encontravam em envelopes 29 
devidamente lacrados, os quais foram protocolizados no período de 07 a 08 (quinta e 30 
sexta-feira) do mês de abril de 2016, na Secretaria Executiva do CBH-PP. Em seguida 31 
passou orientações para os grupos realizarem a análise dos projetos. Na sequência, os 32 
membros tomaram seus lugares e procederam à análise da documentação dos projetos. 33 
Tratados os assuntos o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, agradeceu a presença de 34 
todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, 35 
Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem 36 
de direito. Presidente Prudente, aos treze dias do mês de abril de 2016. 37 

___________________________ 
Augusto Cesar Marques Leme 

Coordenador da CT-PAS 
 

__________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” da CT-AI 


