
  

 
ATA DA 16ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS.  
 
Data: 24 de fevereiro de 2015. 
Horário: 09h30 às 11h30 
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 
 

I. PRESENTES 

Membros da CT-PAS: 
 

• Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira (PM DE MARTINÓPOLIS) 
• Antônio Carlos Cezário (CATI/JAA/EDR/PRES. PRUDENTE) 
• Antônio Carlos Rossi (ITESP) 
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) 
• Carla de Souza Leão (SMA/CBRN) 
• Diego Henriques Santos (CODASP) 
• Eliana Junqueira (PM P. PRUDENTE/SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE) 
• Ênio Magro (Presidente do CBH-PP/ PM de Narandiba) 
• Gilberto José da Paz Jr (AESABESP) 
• Gustavo André F. de Castilho (PM DE PIRAPOZINHO) 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPPTE) 
• Maurício Fava Rubio (ABRAGE) 
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE-CBH-PP) 
• Murilo Mendes de Ângelo (FUNDAÇÃO UNIESP SOLIDÁRIA) 
• Renata Ribeiro (FCT/UNESPP. PRUDENTE) 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) 
• Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM DE ESTRELA DO NORTE) 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP) 
• Washington Luiz de Azevedo Geres (CESP) 

  
 
Participantes Convidados: 
 

• José Antônio  
• Odinir Liberati Vieira (SINDICATO RURAL DE STO. ANASTÁCIO) 
• Minoru Maemura (PM DE PRESIDENTE VENCESLAU) 
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP) 
• Thiago Antônio Rachopi Silva (PM DE PRESIDENTE VENCESLAU) 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

• Aprovação da Ata da reunião anterior; 
• Continuidade na 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 15ª 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 passa a palavra para o Presidente do CBH-
PP, o Sr. Ênio Magro, que tece comentários e parabeniza os trabalhos realizados por esta 
CT, e ressalta a importância da discussão sobre os critérios, para investimentos de 
recursos FEHIDRO/2015. O Sr. Enio Magro, comentou também sobre a nova diretoria do 
CBH-PP, que tomará posse em 06/02/2015, na 39ª Reunião Plenária, para iniciar o Biênio 
2015/2016 do CBH-PP no dia 01/04/2015. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. 
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que solicita a inclusão de dois 
assuntos na pauta da presente reunião: Apresentação da Minuta da Deliberação CBH-
PP/164/2015 sobre a Cobrança; e apreciação do Ofício nº62/2015-SEPLAN/PM de 
Presidente Venceslau. A presente solicitação foi atendida por esta CT, e os referidos 
assuntos inclusos na pauta. Posteriormente, o Sr. Enio Magro, informa que não poderá 
ficar até o final da presente reunião devido a outros compromissos. Na sequência, o Sr. 
Augusto Leme agradece a presença do Presidente do CBH-PP e o parabeniza pela 
gestão nos Biênios em que esteve na diretoria deste Comitê. Prosseguindo a pauta, a 
palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, 
para que proceda a apresentação da Minuta da Deliberação CBH-PP/164/2015, que 
“altera a redação do artigo 6º da Deliberação CBH-PP/156/2014 de 13 de junho de 2014”. 
Primeiramente, o Sr. Murilo Cavalheiro fez um panorama do processo da Cobrança, até 
ser levada ao Gabinete do Governador. Na sequência, informou que nesse processo, em 
uma das análises realizadas pala Coordenadoria de Recursos Hídricos – CRH foi 
constatada uma pequena falha, a qual pode ser sanada através de uma Deliberação do 
CBH-PP. Posteriormente, o Sr. Murilo apresentou a Minuta da Deliberação CBH-
PP/164/2015, e informou que a mesma foi avaliada com bastante atenção pelo GT-COB 
Grupo de Trabalho sobre a Cobrança do CBH-PP, na reunião do dia 23/02/2015, e 
explicou sobre algumas adequações que foram realizadas. O Sr. Murilo Cavalheiro, 
informou também, que em breve, a Deliberação CBH-PP/156/2014 (versão anterior e a 
atualizada) será disponibilizada para consulta pública no site do CBH-PP. Em seguida, a 
palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, que dá início as discussões do próximo assunto 
da pauta, e procede a leitura do Ofício protocolado na Secretaria Executiva do CBH-PP, 
dia 23/02/2015, Ofício nº62/2015-SEPLAN/PM de Presidente Venceslau, que prevê a 
alteração nos projetos: PP-334 (2013), e PP-347 (2014). Após a leitura do referido ofício, 
a palavra é passada aos Srs. Minoru Maemura, e Thiago Rachopi, da PM de Presidente 
Venceslau, especificamente da Secretaria de Saneamento e Gestão, que emitem 
comentários e apontamentos técnicos dos projetos, e ressaltam que foram realizados em 
duas etapas (2013/2014). Na sequência os membros presentes discutiram sobre os 
projetos, fizeram observações e trocaram idéias e criaram Grupo de Trabalho- Projeto 
Presidente Venceslau, para tratar este assunto em específico, e o grupo é composto 
pelos seguintes: Vandir Pedroso de Almeida (FIESP), Gilberto José da Paz Junior 
(AESABESP), Diego Henriques (CODASP), Sandro Roberto Selmo (DAEE),    
Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira (PM DE MARTINÓPOLIS), Marcelo Gomes de 
Oliveira Neias (AEAAPPTE). Em seguida, o Sr. Augusto Leme, Coordenador desta CT, 
ressalta que este assunto será levado ao conhecimento da CT-AI, do CBH-PP, na reunião 
do dia 02/03/2015. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, para 
dar início às discussões do próximo assunto da pauta. 
 



  

 
 
 

 
2.   Continuidade na discussão de critérios para in vestimentos de recursos 
FEHIDRO/2015 na UGRH 22;  

 
 

Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro fez comentários sobre a Minuta da Deliberação 
que, “Aprova diretrizes, critérios e estipula prazos para fins de hierarquização e indicação 
de empreendimentos para a utilização dos Recursos FEHIDRO de 2015”. Em seguida, o 
Sr. Sandro Selmo ressalta o status dos projetos de alguns Municípios desta UGRHI – 
Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e destaca os Planos Municipais em 
Licitação, e os Municípios que aderiram apenas aos Planos Municipais de Saneamento 
através da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH e em seguida os 
membros trocam informações e discutem alguns itens do Manual de Procedimentos 
Operacionais. Prosseguindo, o Sr. Murilo Cavalheiro expõe o Quadro 01 – Prioridades, 
percentuais e valores disponíveis, da Minuta da Deliberação em discussão. Com a 
palavra, o Sr. Augusto Leme comenta que, a Deliberação terá maior clareza e facilidade 
em seu manuseio, e dá esclarecimentos e especificações, ressaltando que a redação do 
art. 3º será melhorada. 
 
 

3. Encaminhamentos Gerais 
 

 
Ficou determinada reunião do GT-Projeto Presidente Venceslau para o dia 12 de março 
de 2015. O Sr. Marcelo Néias colocou-se à disposição para fazer um levantamento de 
custo de outorgas em Prefeituras. Assim, 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 vinte e quatro 
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 


