
  

 
ATA DA 15ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Data: 11 de fevereiro de 2015. 
Horário: 09h30 às 11h30 
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 
 

I. PRESENTES 

Membros da CT-PAS: 
 

• Antônio Carlos Cezário (CATI/JAA/EDR/PRES. PRUDENTE) 
• Antônio Carlos Rossi (ITESP) 
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) 
• Carla de Souza Leão (SMA/CBRN) 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA) 
• Diego Henriques Santos (CODASP) 
• Guilherme Magrini Verri (PM DE PRES. BERNARDES) 
• Gustavo André F. de Castilho 
• Mário Augusto Totti (CATI/EDR/P. VENCESLAU) 
• Maurício Fava Rubio (ABRAGE) 
• Mauro Villa Nova (CDHU) 
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE-CBH-PP) 
• Murilo Mendes de Ângelo (FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA) 
• Paulo Roberto Iacia (APEC/UNOESTE) 
• Ricardo Henrique Garcia Silva (PM DE ÁLVARES MACHADO) 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) 
• Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM DE ESTRELA DO NORTE) 
• Sônia Maria Nalesso Marangoni Montes (APTA) 

 
 
Participantes Convidados: 
 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP)  
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP) 

 
 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

• Aprovação da Ata da reunião anterior; 
• Discussão de critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2015 na UGRH 22; 
• Outros assuntos; 
• Encerramento. 
 
 
 



  

 
 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Abertura da Reunião: 
 

 
Com a palavra, o Sr. Augusto Leme, coordenador desta CT, agradece a presença de 
todos, dá início a reunião, e procede a leitura da ata da 13ª reunião da CT-PAS, que após 
lida foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Augusto 
Leme expõe a pauta da presente reunião, e ressalta a importância da discussão sobre os 
critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2015. E informa que, o Sr. Murilo 
Cavalheiro irá apresentar uma Minuta da Deliberação referente aos critérios, que foi 
elaborada a partir dos trabalhos do CBH-PP sobre o assunto. Posteriormente a palavra é 
passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que dá 
informações e convida os membros presentes, para o “Seminário Regional sobre o 
Programa Produtor de Água para a APRM do alto curso do Rio Santo Anastácio”, que 
será realizado a partir das 08hr00 da manhã, na cidade de Anhumas-SP dia 27/02/2015, 
e na sequência distribui alguns folders do evento. O Sr. Coordenador desta CT ressalta a 
importância da presença dos membros da CT-PAS no Seminário, tendo em vista que o 
GT-APRM foi criado por esta Câmara Técnica. Prosseguindo, a palavra é passada ao Sr. 
Murilo Cavalheiro para que proceda a apresentação da Minuta da Deliberação sobre os 
critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2015, para posteriormente ser levada 
para apreciação da plenária, em 06 de março de 2015, na 39ª Reunião Ordinária do CBH-
PP. 

 

2.    Discussão de critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2015 na UGRH 22  
 

Iniciando a apresentação da Minuta da Deliberação, o Sr. Murilo Cavalheiro expôs alguns 
pontos que foram levantados para a análise dos critérios, e ainda comentou sobre a 
situação dos projetos de alguns Municípios. Em seguida, o Sr. Augusto Leme, sugere que 
os próprios tomadores de projetos, saibam de sua atual situação com antecedência, ou 
seja, antes de inscreverem-se ao pleito de investimentos de recursos FEHIDRO, e que 
tais dados sejam disponibilizados por algum “Informe” do CBH-PP. Com a palavra, o Sr. 
Murilo Cavalheiro ressalta que cabe ao Comitê criar regras com as peculiaridades 
conforme sua região, e prossegue a apresentação,  em seguida, os membros presentes 
fazem observações e discutem sobre prioridades de investimentos, atendimento dos 
requisitos do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO e outras providências. 
No ensejo, o Sr. Sandro Selmo, comenta sobre a última vez em que o DAEE foi tomador 
de um empreendimento custeado pelo FEHIDRO, e dá esclarecimentos sobre tipos de 
projetos, prioridades e afins. Posteriormente, também foi discutida a possibilidade de se 
abrir mais um período para o pleito de investimentos de recursos FEHIDRO/2015. Em 
seguida, os membros presentes discutiram sobre alguns itens da Minuta apresentada, e 
emitiram sugestões quanto ao texto. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Augusto 
Leme 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 onze dias do mês 
de fevereiro de dois mil e quinze. 
 

___________________________ 
Augusto Cesar Marques Leme 

Coordenador da CT-PAS 

________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” da CT-PAS 


