ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data:
13 de abril 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);
Augusto Cesar marques Leme (SABESP);
Carla de Souza Leão (SMA/CBRN);
Cláudio Reis da Costa Lima (PM de Indiana);
Elisângela Coutinho Armando (SINTRAPP);
Ízio Barbosa de Oliveira (CETESB);
Gilberto José da Paz Jr (AESABESP);
Marco Aurélio Fernandes (CATI/JAA/EDR/PRES. PRUDENTE);
Mário Augusto Totti (CATI/EDR/PRES. VENCESLAU);
Minoru Maemura (PM de Pres. Venceslau);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE-CBH-PP);
Murilo Cesar Justino (PM de Anhumas);
Nelissa Gonçalves Vieira (PM de Pres. Prudente);
Nobuyoshi Narita (APTA);
Raquel Cabrera Gondim (PM de Tarabai);
Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP);
Ricardo Henrique Garcia da Silva (PM de Álvares Machado);
Rogério Carlos de Souza (PM de Iepê);
Sandro Roberto Selmo (DAEE-CBH-PP) – Vice Coordenador da CT-PAS;
Washington Luiz de Azevedo Geres (CESP);
Yukishigue Okada (PONTAL FLORA).
Participantes Convidados:

•
•
II.

Leonardo P. V. Costa (Secretaria Municipal de Pres. Prudente);
Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP).
PAUTA DA REUNIÃO

•

Continuidade na discussão de critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2015 na
UGRH 22;

•

Discussão sobre DELIBERAÇÃO CBH-PP / 166 / 2015 de 17 de abril de 2015. “Indica
cancelamento dos Empreendimentos FEHIDRO 2013-PP-334 e 2014-PP-347, que tem
como Tomador a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, e cria demanda induzida
para projeto único a ser apresentado ao FEHIDRO em 2016.”

III.

RELATO DOS RESULTADOS
1. Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador desta CT, deu as boas
vindas aos presentes e agradeceu a presença de todos, e na sequência passou a palavra
para o Sr. Sandro Roberto Selmo, que deu esclarecimentos sobre os objetivos da presente
reunião, e ressaltou os ajustes na Minuta da Deliberação CBH-PP/165. Posteriormente, o Sr.
Augusto exibiu a pauta da 3ª Reunião da CT-PAS, e procedeu a leitura da ata da reunião
anterior, que após lida foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Em seguida, a
palavra é passada ao Sr. Murilo cavalheiro.

2. Continuidade na discussão
FEHIDRO/2015 na UGRH 22.

de

critérios

para

investimentos

de

recursos

Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro fez comentários sobre a revisão na Minuta da
Deliberação 165/CBH-PP, e apresentou as correções e alterações realizadas. Com a palavra,
o Sr. Sandro Selmo destacou que via e-mail, foram enviadas aos membros da CT-PAS as
Minutas das Deliberações que serão apreciadas na 36ª Reunião Extraordinária do CBH-PP,
bem como a ata da última reunião plenária, e que as minutas estão com os nomes diferentes,
devido às correções. Posteriormente, o Sr. Murilo Cavalheiro prosseguiu com a apresentação
da Minuta da Deliberação CBH-PP/165, que depois de finalizada, os membros discutiram
sobre a situação dos Municípios que fazem parte do CBH-PP, que são tomadores de recursos
FEHIDRO. Em seguida, o art. 12 da Minuta de Del. 165/CBH-PP foi estudado, e discutiram
sobre o ano de corte para ingressar com novo pleito de recursos FEHIDRO, e com a votação,
ficou definido o seguinte: “Aqueles tomadores que estiverem com seus empreendimentos
deliberados pelo CBH-PP até 2012, inclusive, e ainda não concluídos, física e
financeiramente, até a data limita para entrega dos projetos, 12/06/2015, não terão seus
projetos pontuados e hierarquizados.” Em seguida, passou a ser discutido o próximo assunto
da pauta.

•

Discussão sobre DELIBERAÇÃO CBH-PP / 166 / 2015 de 17 de abril de 2015. “Indica
cancelamento dos Empreendimentos FEHIDRO 2013-PP-334 e 2014-PP-347, que
tem como Tomador a Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, e cria demanda
induzida para projeto único a ser apresentado ao FEHIDRO em 2016.”
Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, apresentou um panorama das ações do GTProjeto Pres. Venceslau, e fez alguns comentários sobre o empreendimento 2013-PP-334, e
2014-PP-347. O Sr. Sandro destacou que, conforme o manual operacional do FEHIDRO, o
Comitê não pode deliberar a 2ª parte de um empreendimento, sem que a 1ª esteja concluída.
Em seguida, o Sr. Murilo procedeu à leitura da referida Minuta, e apresentou uma sugestão
emitida pelo GT-Projeto Venceslau quanto a situação do empreendimento. Posteriormente,
após os membros trocaram informações e emitirem opiniões e encerrar o assunto, o Sr.
Augusto Leme informou os membros que justificaram ausência na presente reunião: Itamar
Alves de Oliveir Jr (CIESP), Marcelo Gomes de Oliveira Néias, Mauricio Fava Rubio
(ABRAGE), Vandir Pedroso de Almeida (FIESP). 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 sete dias do mês de
abril de dois mil e quinze.

___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc” da CT-PAS

