
ATA DA 16ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIA ÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.

Data: 20 de março de 2017.
Horário: 09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES
Membros da CT-PAS:

• Sandro Roberto Selmo (DAEE);
• Juliana C. B. Mazarelli (DAEE);
• Ízio Barbosa de Oliveira (CETESB);
• Antônio Carlos Cezário (CATI);
• Carla de Souza Leão (SMA/CBRN);
• Diego Henriques Santos (CODASP);
• Luiz Eduardo de Castro Silva (PM MARTINÓPOLIS);
• Rodrigo Dugaich Carniato (PM SANTO ANASTÁCIO);
• Luiz Antônio Raizzaro (PM PRES. EPITÁCIO);
• Cláudio Reis da Costa (PM de INDIANA);
• Elson Mendonça Felici (UNOESTE);
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
• Gilberto José da Paz Júnior (AESABESP);

Participantes Convidados:

• Alvaro Yanagui (DAEE);
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
• Alexandre de Avila B. Neto (PM PRES. PRUDENTE);
• Ítalo Alves M. Júnior (APOENA);
• Dalton Thadeu de Mello (SEESP);
• Elisângela Coutinho Armando (PM NANTES);
• Danilo C. Rodrigues (DAEE);
• Márcio Rogério Pontes (PM ALVARES MACHADO);
• Paulo Cesar Durante (SEC. ESTADO DA SAÚDE);
• Haroldo Borges (IPE);
• Gilberto O. Aguiar Júnior (PM MIRANTE DO PARANAPANEMA);
• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP).

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Aprovação da Ata da reunião anterior;
• Discussão de critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2017 na UGRHI - 22;
• Início da discussão referente ao Plano de Bacia/Relatório de Situação;
• Outros assuntos;
• Encerramento.

III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:



O Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, iniciou a reunião, agradeceu a presença de
todos e esclareceu que a presente reunião é a ultima do biênio 2015/2016, cujo mandato se encerra
no dia 31 de março, e, portanto, ainda composta por membros da eleição passada. Ainda com a
palavra, fez uma breve apresentação das atividades a serem desenvolvidas pela Câmara Técnica e
pelo Comitê, bem como seus prazos e datas das próximas reuniões. Posteriormente, seguindo os
assuntos da pauta, o Sr. Antônio Raizzaro leu ata da reunião anterior e após as devidas correções foi
aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Raizzaro sugeriu que a ata fosse enviada
previamente aos membros para não precisar ser lida em reunião e somente serem apontadas as
sugestões de alteração e correções. Prosseguindo, o Sr. Sandro solicitou ao Sr. Murilo Gonçalves
Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto para que procedesse à apresentação da minuta de
Deliberação que trata dos critérios de investimentos de recursos FEHIDRO 2017, cujas alterações
devem ser discutidas pelos membros e aprovadas em Plenária. Durante a apresentação, foi discutida
entre os membros a necessidade de alteração dos valores mínimos e máximos de financiamento
FEHIDRO dos projetos a serem apresentados este ano. Contudo, em razão do horário estendido, o Sr.
Sandro solicitou o encerramento da reunião e a conclusão dos trabalhos no próximo encontro,
agendado para o dia 03 de abril. Neste sentido, 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 vinte dias do mês de
março de 2017.

__________________________

Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

__________________________

Alvaro Yanagui
Secretário Ad hoc


