ATA DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – CT-AI
Data:
02 de março de 2015.
Horário: 09h30 às 11h30
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES
Membros da CT-AI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcelo Gomes de Oliveira Néias (COORDENADOR/ASSOC. ENG.);
Alvaro Yanagui (DAEE);
José Roberto Nascimento (SABESP);
Ízio Barbosa de Oliveira (CETESB);
Perci Fregadoli (CATI/EDR/PRES.PRUDENTE);
Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCAMB);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
Eliana Junqueira (PM PRESIDENTE PRUDENTE)

Participantes Convidados:
•
•
•
•

Sandro Roberto Selmo (SECRETÁRIO EXECUTIVO);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO);
André Gonçalves Vieira (PM DE PRES.PRUDENTE);
Nelissa Gonçalves Garcia (PM DE PRES.PRUDENTE)

•
•
•

PAUTA DA REUNIÃO
Aprovação da Ata da reunião anterior;
Análise da minuta da deliberação CBH-PP/164/2015, que "Altera o Artigo 6º da
Deliberação CBH-PP/156/2014" e discussão da inclusão da mesma em pauta da reunião
do CBH-PP em 06/03/2015;
Outros assuntos;
Encerramento.

•
•

II.

RELATO DOS RESULTADOS

1.

Abertura da Reunião:

Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias, coordenador desta CT, agradece a presença de todos, inicia
a reunião e procede a leitura da ata da última reunião, que após lida e feita as devidas correções
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, solicita ao Sr. Murilo
Cavalheiro que exponha e esclareça a Minuta de 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 de aprovação da Cobrança e
posteriormente esclareceu que em uma das análises realizadas pala Coordenadoria de Recursos

Hídricos – CRHi foi constatado um erro sanável, o que é objeto da Minuta de Deliberação CBHPP/164/2015. Após, 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 CT-PAS no
dia 24/02/2015 e explicou sobre algumas adequações que foram realizadas. Atentou ainda que
em breve a Deliberação CBH-PP/156/2014 (versão anterior e a atualizada) será disponibilizada
para consulta pública no site do Comitê. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Sandro Roberto
Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que salientou alguns pontos do Estatuto do CBH-PP
esclarecendo que na Reunião Plenária do dia 06 de março de 2015 será solicitada a inclusão da
Minuta de Deliberação CBH-PP/164/2015 na pauta da reunião e, se aprovada, solicitar também a
sua inversão para que seja apreciada antes das demais Minutas de Deliberação. Após um
momento de discussões acerca do tema, é passada para outros assuntos, cuja matéria tratada
foi o “Seminário Regional sobre o Programa Produtor de Água para a APRM do alto curso do Rio
Santo Anastácio” que ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2015 na cidade de Anhumas/SP,
momento em que foram expostas sugestões, críticas e elogios. Assim, tratados todos os
assuntos da pauta, o Sr. Marcelo Néias agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião.
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 dois dias do mês
de março de dois mil e quinze.

___________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Néias
Coordenador da CT-AI

________________________
Alvaro Yanagui
Secretário “ad hoc”

