ATA DA 17ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data:
31 de março de 2015.
Horário: 09h30
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica / P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES
Membros da CT-PAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augusto César Marques Leme (SABESP);
Nelissa Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente);
Raquel Cabrera Gondim (PM de Tarabai);
André Xavier de Barros (PM de Rosana);
Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira (PM de Martinópolis);
João Marinho da Silva Júnior (PM de Pirapozinho);
Sandro Roberto Selmo (DAEE);
Carla de Souza Leão (SMA/CBRN);
Washington Luiz de Azevedo Geres (CESP);
Juliana Correa B. Mazarelli (DAEE);
Nobuyoshi Narita (APTA);
Adalberto Lanziani (CDA);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Maurício Fava Rúbio (ABRAGE);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
Murilo Mendes de Ângelo (UNIESP);
Francini Diniz (PM de Euclides da Cunha Pta);
Cláudio Reis da Costa Lima (PM de Indiana);
Mauro da Sanção Lopes (PM de Indiana);
Participantes Convidados:

•
•

II.

PAUTA DA REUNIÃO
•
•

III.

Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
Alvaro Yanagui (DAEE);

Continuidade na discussão dos critérios de investimento FEHIDRO 2015 na UGRHI-22.
Outros assuntos

RELATO DOS RESULTADOS
1. Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Sr. Augusto César Marques Leme iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e passou a palavra ao Sr. Secretário Executivo, Sandro Roberto

Selmo, que esclareceu alguns pontos sobre a última reunião do biênio 2013/2014 e que
também foram convidados os membros do próximo biênio. Posteriormente, o
coordenador solicitou que os presentes fizessem uma breve apresentação pessoal para
que todos pudessem se conhecer. Após as apresentações, o Sr. Augusto leu a pauta da
reunião e seguiu para a apreciação da ata da última reunião. O Sr. Washington Azevedo
solicitou à Secretaria Executiva que revisasse a lista de presença, uma que vez que,
mesmo presente seu nome não constava em ata. Após a verificação e correção a mesma
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Coordenador
também leu a ata da 1ª Reunião do biênio 2015/2016 que escolheu o coordenador e vicecoordenador desta Câmara.
2. Discussão sobre os critérios de investimento FEHIDRO 2015:
Em seguida, o Sr. Sandro apresentou a Deliberação COFEHIDRO 149 e a Minuta de
Deliberação CBHPP/165/2015, cujas propostas são os critérios de investimento para
2015 no âmbito da UGRHI-22. Prosseguindo, o Sr. Augusto esclarece ainda que alguns
pontos da Minuta de Deliberação em questão foram alterados este ano em função da
Deliberação COFEHIDRO 149. Após um momento de discussões entre os presentes foi
apresentada uma relação de municípios que possuem pendência em relação aos planos
urbanos e rurais, sendo os que ainda não executaram o Plano Urbano são Estrela do
Norte, Euclides da Cunha Paulista, Indiana, Mirante do Paranapanema e Rosana. Os
municípios que não executaram o Plano Rural são Caiuá, Indiana e Sandovalina. Ainda
foi discutido que para estes municípios o pleito do FEHIDRO 2015 somente seria possível
para efetivação dos referidos planos. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário
Executivo Adjunto, apresentou a Minuta de Deliberação CBHPP/165/2015 e expôs as
alterações decorrentes da Deliberação COFEHIDRO 149 para que os membros
pudessem debater e propor alterações na mesma, se necessário. Com a palavra o Sr.
Augusto lembrou a todos que no próximo dia 7 de abril será realizada outra reunião para
continuar a discussão e recomendações para a referida Deliberação e sugeriu que todos
fizessem uma análise mais criteriosa para trazer propostas para a próxima reunião. O Sr.
Murilo esclareceu que a Secretaria Executiva enviará a Minuta de Deliberação no email
de todos para que no dia 7 essa discussão seja retomada. O Sr. Augusto agradeceu a
presença de todos e deu por fim a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro
Yanagui, Secretário "ad-hoc", encerrei esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos trinta e um dias do mês de março
de dois mil e quinze.

___________________________
Augusto César Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

________________________
Alvaro Yanagui
Secretário “ad hoc” da CT-PAS

