ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Data:
11 de abril de 2016.
Horário: 09h30 às 11h40
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I.

PRESENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membros da CT-AI:
Adílio Troiani (representando a UDOP);
Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
João Luis Bravo Mendes (ITESP);
José Roberto Nascimento (SABESP);
Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPPTE);
Murilo Mendes de Ângelo (IESPP);
Paulo Roberto Iacia (APEC/UNOESTE);
Ricardo Firetti (APTA);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP).
Participantes Convidados:

•
•
•

II.

PAUTA DA REUNIÃO

•

III.

André de Oliveira Silva (DAEE);
MylenniGuerra Lima (DAEE/CBH-PP);
Sandro Roberto Selmo (DAEE- Secretário Executivo do CBH-PP).

Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização
dos Recursos do FEHIDRO 2016.

RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Sr Marcelo Gomes de Oliveira Néias, coordenador da CTAIiniciou a reunião e agradeceu a presença de todos. Na sequênciaprocedeu à
leitura da ata da 3ª reunião da CT-AI, Biênio 2015/2016, que após as devidas
correções, a mesma foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Em
seguida a palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário
Executivo do CBH-PP, que orientou os membros presentes a se organizarem em
grupos, para que iniciassem a análise da documentação dos projetos que
pleiteiam recursos FEHIDRO/2015.

2. Análise

da documentação dos projetos protocolizados
hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2016.

•

visando

à

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo apresentou os projetos que se
encontravam em envelopes devidamente lacrados,os quais foram protocolizados
no período de 07 e 08 (quinta e sexta-feira) do mês de abril de 2016, na
Secretaria Executiva do CBH-PP. Em seguida passou orientações para os grupos
realizarem a análise dos projetos, e destacou que 11 projetos foram
protocolizados. Posteriormente, com a palavra o Sr. Marcelo Neias destacou que
para a análise dos projetos, uma das preocupações é atender o art.12 da
Deliberação CBH-PP/173/2015, que dispõe sobre os projetos deliberados e que
não foram concluídos até o ano de 2013. Na sequência, os membros presentes
tomaram seus lugares e procederam à análise da documentação dos projetos.
Após, o Sr. Marcelo Neias agradeceu a colaboração de todos, e destacou que
consta do sistema do FEHIDRO que os municípios de Presidente Epitácio e
Pirapozinho estavam em “em execução”,até o dia 06 de abril de 2016.Contudo,
quanto ao projeto do município de Pirapozinho existe gravado no sistema um
parecer do Agente Financeiro manifestando-se que “não tem nada a opor sobre o
encerramento do referido contrato”. Portanto, esta Câmara Técnica entendeu que
este projeto não se enquadra no Artigo 12 da Deliberação CBH-PP/173/16,
devendo ser analisado e pontuado. Em relação ao projeto de Presidente Epitácio,
consta do sistema FEHIDRO comunicados dos Agentes Financeiro e Técnico, nos
dias 27 de julho de 2015 e 29 de março de 2016, respectivamente, que há a
necessidade do envio da prestação de contas final para encerramento do
empreendimento. Portanto, esta Câmara Técnica entendeu que este projeto se
enquadra no Artigo 12 da Deliberação CBH-PP/173/16, não devendo ser
analisado e pontuado. Tratados os assuntos da pauta, o Coordenador da CT-AI,
Sr. Marcelo Néias agradeceu a colaboração 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 onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis.

_____________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Néias
Coordenador da CT-AI

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

