
ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIA ÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.

Data: 02 de maio de 2016.

Horário: 09h30min

Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES

Membros da CT-PAS:

• Antônio Carlos Cezário (CATI/P. Prudente);

• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) – Coordenador da CT-PAS;

• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);

• Juliana C. Bertocco Mazarelli (DAEE);

• Jaqueline Claro Polegatto (PM Pirapozinho);

• Murilo Mendes de Ângelo (IESPP);

• Ricardo Henrique Garcia Silva (PM Álvares Machado);

• Rodrigo Dugaich Carniato (PM Santo Anastácio);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE);

• Murilo César Justino (PM Anhumas);

• Minoru Maemura (PM Presidente Venceslau);

• Carla de Souza Leão (CBRN);

• Adalberto Lanziani (CDA);

• Washington Luiz de A. Geres (CESP).

Participantes Convidados:

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);

• Alvaro Yanagui (DAEE).

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Discussão sobre os procedimentos visando recursos FEHIDRO/2016, pontuação final
após as visitas técnicas para hierarquização dos projetos protocolizados;

• Outros assuntos;

• Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:

Iniciando a reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo agradeceu a presença de todos e1
passou aos informes da Secretaria Executiva, que na oportunidade esclareceu sobre as2
visitas técnicas aos municípios que pleitearam projetos estruturais ao FEHIDRO 2016. Na3
sequência, passou a palavra ao coordenador desta Câmara que procedeu à leitura da ata4
da reunião anterior, que após as devidas correções foi aprovada por unanimidade. Ainda,5
explicou a todos que o empreendimento do município de Presidente Venceslau6
apresentava erros nos valores mínimos, de acordo com a Deliberação CBH-PP/166/20157
e que isso não acarretaria em desclassificação, pois foi apresentado como demanda8
induzida para o pleito deste ano.9

2. Análise da documenta ção dos projetos protocolizados visando à hierarquiza ção dos
Recursos do FEHIDRO 2016

Ainda com a palavra, o Sr. Augusto solicitou ao Sr. Murilo Cavalheiro que explanasse a10
respeito da metodologia GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) aplicada nas visitas11
técnicas aos empreendimentos que pleitearam recursos este ano. Prosseguindo, O Sr.12
Murilo comentou que as visitas aconteceram em dois dias e foram importantes para13
priorizar os empreendimentos, levando em consideração alguns aspectos, como por14
exemplo: áreas de bacias críticas, erosão, influência em recursos hídricos etc.15
Posteriormente apresentou a pontuação final e os empreendimentos hierarquizados,16
ocasião em que esclareceu que o pleito do município de Estrela do Norte ficará na17
carteira de suplência e caso haja desistência de algum projeto, poderá ser contratado.18
Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. Sandro que explicou que com os19
empreendimentos já hierarquizados, haverá saldo positivo que poderá ser utilizado para20
financiar um projeto de gestão de recursos hídricos, cujo tomador poderá ser a UNESP,21
tendo como necessidade apresentar um Termo de Referência para ser aprovado como22
demanda induzida. Dando prosseguimento, o Sr. Augusto colocou em discussão se os23
projetos desclassificados de Martinópolis e Presidente Epitácio teriam necessidade de ser24
apresentados ou não em uma tabela específica de projetos desclassificados na25
Deliberação CBH-PP/174/2016. Foi sugerido, com o consentimento de todos os26
presentes, que a tabela tivesse os motivos e justificativas para tal. Passando para os27
outros assuntos da pauta, o Sr. Augusto colocou em apreciação desta CT a Moção CBH-28
PP/006/2016 que dispõe sobre a manifestação de apoio à criação da Fundação de Apoio29
à Extensão Universitária – FAEx, Projeto de Lei nº 1.448/2015 de autoria do Deputado30
Estadual Mauro Bragato. Tratados todos os assuntos o Sr. Augusto Cesar Marques Leme,31
agradeceu a de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro32
Yanagui, Secretário ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada33
por quem de direito. Presidente Prudente, aos dois dias do mês de maio de 2016.34

___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

________________________

Alvaro Yanagui
Secretário “ad hoc” da CT-PAS


