
  

 
ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Data: 07 de abril de 2015. 
Horário: 09h00 às 10h00 
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 
 

I. PRESENTES 

Membros da CT-PAS: 
 

• André Xavier de Barros (PM de Rosana); 
• Antônio Carlos Cezário (CATI/JAA/EDR/PRES. PRUDENTE); 
• Augusto Cesar marques Leme (SABESP); 
• Carla de Souza Leão (SMA/CBRN); 
• Cláudio Reis da Costa Lima (PM de Indiana); 
• Décio Dias Cesco (ABES); 
• Dermeval Ramos Neto (PM de Indiana); 
• Ízio Barbosa de Oliveira (CETESB); 
• Francini Diniz (PM  de Euclides da Cunha Pta); 
• Gilberto José da Paz Jr (AESABESP); 
• Jaqueline Claro Polegatto (PM de Pirapozinho); 
• Mauro da sansão Lopes (PM de Indiana); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPPTE); 
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE-CBH-PP); 
• Murilo Mendes de Ângelo (IESPP); 
• Nelissa Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente); 
• Nobuyoshi Narita (APTA); 
• Paulo Roberto Iacia (APEC/UNOESTE); 
• Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP); 
• Rodrigo Dugaich Carniatom(PM de Santo Anastácio); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) – Vice Coordenador da CT-PAS; 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP); 
• Washington Luiz de Azevedo Geres (CESP). 

 
Participantes Convidados: 
 

• João Marinho da Silva Junior (PM de Pirapozinho); 
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP). 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

• Continuidade na discussão de critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2015 

na UGRH 22. 

 



  

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Abertura da Reunião: 
 

Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador desta CT, dá início a 
reunião agradecendo a presença de todos, expõe a pauta da presente reunião, e em 
seguida procede a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi colocada em 
votação e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, Secretário 
Executivo do CBH-PP, e vice-coordenador da CT-PAS, comenta da sua participação em 
uma audiência pública no município de Presidente prudente, na Câmara dos Vereadores, 
onde procedeu a uma apresentação sobre o gerenciamento dos recursos hídricos, e pôde 
ver que a municipalidade se preocupa com o tema. O Sr. Sandro comentou ainda, que 
haverá uma reunião do GT-Projeto Venceslau no dia seguinte, 08 de abril de 2015, e faz 
alguns comentários sobre as análises do GT. Na sequência, o Sr. Augusto Leme procede 
uma breve apresentação, exibindo as atividades já realizadas por esta CT, a vista da 
Deliberação Cofehidro/149. Após a apresentação, houve um momento para sanar 
eventuais dúvidas dos membros presentes, e também para emitir opiniões. 
Posteriormente, O Sr. Augusto Leme passada a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro, 
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, para que apresente a Minuta da Deliberação 
CBH-PP/165/2015, e ressalta que na reunião anterior foi dado inicio nesta apresentação, 
porém hoje, o Sr. Murilo apresentará brevemente o que já foi apresentado, para que 
todos fiquem por dentro do assunto. 
 

 
2. Continuidade na discussão de critérios para inve stimentos de recursos 

FEHIDRO/2015 na UGRH 22. 
 

Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro procedeu a apresentação da Minuta da 
Deliberação CBH-PP/165/2015, e após, os membros presentes fizeram comentários 
questionamentos, e discutiram sobre a situação de alguns municípios, e comentaram do 
município de Indiana. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro, sugeriu que não só o 
município de Indiana e também os demais, regularizem primeiramente as outorgas, para 
que no próximo pleito, possam apresentar projetos para regularização de reservatório 
para controle de perda, ou seja, elaborar um plano. Posteriormente, discutiram alguns 
itens sobre hierarquização, e também discutiram a possibilidade de oferecer oficinas para 
auxiliar a elaboração de projetos de drenagem urbana, recomposição florestal, entre 
outros. Em seguida, o Sr. Sandro Selmo, apresentou uma relação de Municípios que não 
estão com pendências de 2012. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro ressaltou que a 
Pontal Flora, é tomadora de um projeto de Educação Ambiental, o qual o contrato já foi 
gerado, e está prestes a ser assinado, e dentro deste projeto, é prevista a participação 
das prefeituras para o andamento do empreendimento. Tratados todos os assuntos da 
pauta, o Sr. Augusto Leme agradece a presença de todos, e finaliza 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 sete 
dias do mês de abril de dois mil e quinze. 
 
 
 

___________________________ 
Augusto Cesar Marques Leme 

Coordenador da CT-PAS 

________________________ 
Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” da CT-PAS 


