ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data:
19 de outubro de 2015.
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);
Carla de Souza Leão (CBRN/SMA);
Décio Dias Cesco (ABES);
Ízio Barbosa de Oliveira (CETESB);
Juliana C. Bertocco Mazarelli (DAEE);
Marcelo Gomes de Oliveira Néias (AEAAPPTE);
Minoru Maemura (PM de Pres. Venceslau);
Nelissa Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente);
Paulo Roberto Iacia (UNOESTE).
Rodrigo Dugaich Carniato (PM de Santo Anastácio);
Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) – Vice Coordenador da CT-PAS;
Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM de Estrela do Norte);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
Washington Luiz de A. Geres (CESP)
Participantes Convidados:

•
•
•
•

II.

PAUTA DA REUNIÃO

•
•
•

III.

Álvaro Yanagui (DAEE);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP);
Mariana Andrade;
Gabriel Chaim P. Portas.

Continuidade nas
FEHIDRO/2016.
Outros assuntos
Encerramento

discussões

para

critérios

de

investimentos

de

recursos

RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Secretário Executivo do CBH-PP, Sr. Sandro Roberto Selmo iniciou a
reunião justificando a ausência do coordenador da Câmara Técnica, Sr. Augusto Cesar
Marques Leme. Posteriormente, deu as boas vindas, agradeceu a presença de todos e
solicitou ao Sr. Washington Geres que procedesse à leitura da ata da última reunião, que
depois de realizada as devidas correções foi aprovada por unanimidade. Na sequencia, o

Secretário Executivo lembrou a todos sobre a próxima reunião Plenária que ocorrerá dia
27 de novembro, provavelmente na cidade de Presidente Epitácio/SP.

2. Continuação nas discussões para critérios de investimentos de recursos
FEHIDRO/2016.
Prosseguindo, Sr. Sandro comentou sobre o anexo XX do Manual de Procedimentos
Operacionais – MPO “Programas de duração continuada (PDC) do Plano Estadual de
Recursos Hídricos - Tipologias de projetos enquadráveis”, assunto abordado na ultima
reunião e o Sr. Murilo Cavalheiro observou que referido item versa sobre o que pode e o
que não pode ser financiado pelo FEHIDRO, inclusive sobre a dificuldade de
enquadramento de projetos de drenagem urbana. Com a palavra, o Sr. Sandro
apresentou a Minuta de Deliberação CBH-PP/174/15, que trata sobre os critérios de
hierarquização dos projetos para o FEHIDRO 2016 e apontou minuciosamente os itens
que serão alterados. Num momento de comentários e discussões, o Sr. Murilo observou
que é importante inserir no Art. 4º da referida minuta, um parágrafo salientando a
impossibilidade dos municípios autônomos de tomar recursos FEHIDRO 2016 sem estar
com seus sistemas de abastecimento devidamente outorgados, exceto se o pleito for
Plano de Controle de Perdas. Ainda, atentou também que é necessário colocar um
parágrafo a respeito do município de Presidente Venceslau, que, sendo município
autônomo não poderia pleitear recursos, entretanto, devido ao cancelamento dos
empreendimentos PP-334/2013 e PP-347/2014 já existe uma deliberação aprovada
autorizando o pleito para o FEHIDRO 2016 como demanda induzida, visando à
apresentação de um único projeto contemplando os dois objetos cancelados.
Posteriormente, novos assuntos foram discutidos, inclusive a criação de um grupo para
visitar os locais dos empreendimentos pleiteados e o grupo seria responsável por elencar
os projetos prioritários como forma de pontuação. Ainda, foi tratada a possibilidade de
realizar uma habilitação prévia da reunião de pontuação e hierarquização, dessa maneira
facilitaria o trabalho de análise das Câmaras Técnicas. Na sequencia, o Sr. Sandro
comunicou que será enviado por email o anexo XX do MPO para que os membros
apreciassem e trouxessem sugestões para a próxima reunião, que será no dia 03 de
novembro. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário ad-hoc, encerro
esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente
Prudente, aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quinze.

___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

________________________
Alvaro Yanagui
Secretário ad hoc da CT-PAS

