ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data:
03 de novembro 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);
Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) – Coordenador da CT-PAS;
Cláudio Reis da Costa (PM de Indiana);
Décio Dias Cesco (ABES);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Juliana C. Bertocco Mazarelli (DAEE);
Marcelo Gomes de Oliveira Néias(AEAAPPTE);
Minoru Maemura (PM de Pres. Venceslau);
Murilo Cesar Justino (PM de Anhumas);
Nobuyoshi Narita (APTA);
Rogério Nespoli Rodrigues Lopes (CETESB);
Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) – Vice Coordenador da CT-PAS;
Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM de Estrela do Norte);
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);
Mylenni Guerra Lima (DAEE).

Continuidade na discussão para critérios de investimentos de recursos FEHIDRO/2016;
Outros assuntos;
Encerramento

RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:
1
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Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador da CT-PAS, agradeceu
a presença de todos, justificou sua ausência na reunião anterior, e deu início a reunião.
Em seguida a palavra foi passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do
CBH-PP, que ressaltou a importância da participação dos membros nas reuniões desta
Câmara Técnica, agradeceu a presença de todos, e exibiu a pauta da reunião.
Posteriormente, o coordenador da CT-PAS procedeu à leitura da ata de reunião anterior,
que após lida, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.
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2. Continuação nas discussões para critérios de investimentos de recursos
FEHIDRO/2016.
Na sequência, a palavra foi passada para o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário
Executivo Adjunto do CBH-PP, que realizou uma apresentação sobre o processo de
elaboração do Relatório de Situação, ano base 2014. O Sr. Murilo Cavalheiro comentou
sobre a “Ficha de Contribuição”, a qual é uma importante ferramenta para os membros
contribuírem para a construção do RS. Em seguida os presentes discutiram sobre o prazo
para o envio das contribuições, o qual ficou estabelecido para 16 de novembro de 2015.
Discutiram também sobre a data da próxima reunião da CT-PAS, que ficou pré-agendada
para 19 de novembro de 2015. Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo sugeriu a
alteração da data da reunião Plenária para o dia 04 de dezembro de 2015, antes
agendada para 27 de novembro. Tal alteração se justifica em razão da ausência da
Presidente do CBH-PP, Dr.ª Sandra Kasai. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro Roberto
Selmo comentou sobre os PDC’s – Programas de Duração Continuada, e também sobre
a criação de um grupo para visitar os empreendimentos que entrarem para o pleito de
recursos FEHIDRO/2016, para conferir a área, se há problemas, sua gravidade e entre
outros itens. Posteriormente, foi apreciada a Minuta da Deliberação CBH-PP/173/2015, a
qual foi apresentada pelo Sr. Murilo Cavalheiro, que fez alguns apontamentos sobre o
art.3º, comentou sobre o checklist, e também sobre a definição para pontuação de
documentação. Os membros presentes emitiram suas opiniões e contribuições, e em
seguida discutiram sobre o art.4º, e o Sr. Cláudio Reis da Costa (PM de Indiana)
questionou a respeito do controle de perdas, e o Sr. Décio Dias Cesco (ABES),
questionou a respeito da documentação que deverá ser entregue para o pleito de 2016.
Após esclarecimentos, o Sr. Augusto expôs a proposta do Sr. Sandro Roberto Selmo, a
respeito da pontuação, sendo: de 0 a 02 pontos para o checklist, e de 0 a 03 pontos para
vistoria. Em seguida, o Sr. Marcelo Néias sugeriu que qualquer proposta a respeito da
pontuação seja apreciada pela CT-AI, pois é um assunto que também envolve esta
referida Câmara Técnica, a qual efetua a pontuação dos projetos. Posteriormente, foi
discutido bem o assunto e as sugestões, e o Sr. Sandro Roberto Selmo retirou sua
proposta. Na sequencia, foi apreciado o art.6º, e discutida a necessidade da criação de
um grupo para visita técnica nos empreendimentos, e o grupo ficou composto da seguinte
maneira: CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CETESB – Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica
do Estado de São Paulo, Prefeituras Municipais e Sociedade Civil. Após a criação do
grupo para as visitas técnicas, foi encerrada a análise a Minuta da Deliberação CBHPP/173/2015, a qual será apreciada na reunião plenária do CBH-PP prevista para 04 de
dezembro de 2015. Em seguida, foi conferida a situação de tomadores que estão aptos
ou não para pleitearem recursos do FEHIDRO/2016. Depois de maiores esclarecimentos
e observada a referida situação de possíveis tomadores de recursos, o Sr. Augusto Cesar
Marques Leme, sugeriu encerrar as tratativas dos assuntos e terminar a discussão em
uma próxima reunião, assim, todos concordaram e foi encerrada a reunião. Nada mais
havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretário ad-hoc, encerro esta ata que, após
lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos três dias
do mês de novembro de dois mil e quinze.
___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária ad hoc da CT-PAS

