ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data: 21 de junho de 2017.
Horário:
09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP
I.

PRESENTES
Membros da CT-PAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shahine Paccola Gonçalves (CETESB);
Renata Ribeirto de Araújo (UNESP);
Antônio Carlos Cezário (CATI);
Amarilis B. Rós (APTA);
Augusto César Marques Leme (SABESP);
Diego Henriques dos Santos (CODASP);
Danilo César Rodrigues (DAEE);
Carla de Souza Leão (SMA/CBRN);
Rodrigo Dugaich Carniato (PM SANTO ANASTÁCIO);
Márcio Rogério Pontes (PM ÁLVARES MACHADO);
Luiz Eduardo de Castro (PM MARTINÓPOLIS);
Gilson Carlos Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);
Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM ESTRELA DO NORTE);
Elson Mendonça Felici (APEC/UNOESTE);
Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB);
Murilo Mendes De Ângelo (UNIESP S.A PRES. PRUDENTE):
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
Natália Tabareli Monzane Sousa (AESABESP);
Thiago Miranda Lopes (AEAAPP)

Participantes Convidados e Extraordinários:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP);
Alvaro Yanagui (DAEE);
Rogério Carlos de Souza (PM IEPÊ);
Mozarth Magro Chaves Ribas (PM NARANDIBA);
Gilberto Oliveira Aguilar (PM MIR. PARANAPANEMA);
Washington Luiz de Azevedo Geres (ARARAJUBA);
Thiago Tumitan Selmo (PONTAL FLORA);
Gilson Pereira (PM PRES. BERNARDES);
Fábio Yukiu Ogasawara (PM SANDOVALINA);
Jaqueline Claro Polegato (PM PIRAPOZINHO).

PAUTA DA REUNIÃO
•
•
•

Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos Recursos do
FEHIDRO 2017;
Outros assuntos;
Encerramento.

III.

RELATO DOS RESULTADOS
1. Abertura da Reunião:

1
2
3
4
5
6

Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador da CT-PAS, agradeceu a
presença de todos e deu início a reunião. Em seguida procedeu à leitura da ata da reunião
anterior, que após lida e realizadas as devidas correções foi aprovada por unanimidade. A
palavra foi passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP que
comentou a respeito da atualização dos indicadores do Relatório de Situação – ano base 2016,
bem como, apontou que o mesmo deverá ser aprovado na próxima Reunião Plenária.
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos
Recursos do FEHIDRO 2017

7
8
9
10
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13
14
15
16
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22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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38
39
40
41

Após os comentários, a palavra foi passada ao Sr. Coordenador da CT-PAS, que lembrou a
todos que a Câmara Técnica de Assuntos Institucionais e Câmara Técnica de Educação
Ambiental já realizaram os respectivos encontros para vistas aos pleitos, de acordo com o que
previa Deliberação CBH-PP/182/2017. Ainda, esclareceu que na presente reunião será realizada
a análise técnica para examinar a qualidade dos projetos e posterior pontuação para hierarquizálos. Na sequência, explicou que foram protocolizados 14 pleitos, contudo, face à análise
documental dos membros da CT-AI e confirmação da CT-EA, sendo constatado que os
municípios de Sandovalina, Taciba e Iepê não poderão ser pontuados em razão da
inconformidade na Deliberação CBH-PP/182/2017 no Art. 14 que dispõe: “Aqueles tomadores
que estiverem com seus empreendimentos deliberados pelo CBH-PP até 2014, inclusive, e ainda
não concluídos, física e financeiramente (concluído no SINFEHIDRO), até a data limite para
entrega dos projetos, 14/06/2017, não terão seus projetos pontuados e hierarquizados”. Também
não poderá ser pontuado o município de Caiuá, que não atendeu ao disposto no “Quadro 2 Valores mínimos e máximos de recursos do FEHIDRO para empreendimentos”, sendo todos
estes, portanto, não analisados e não pontuados pela CT-PAS. Outro ponto apresentado referese aos pleitos dos municípios de Álvares Machado e Mirante do Paranapanema, que não
apresentaram as devidas licenças ambientais necessárias, sendo somente os protocolos
emitidos pela CETESB. Após discussões e votação, decidiu por maioria que os dois pleitos
serão pontuados, e em apresentando as respectivas licenças, até a data da Plenária
(14/07/2017), ficarão em lista de suplentes, concorrendo entre si para a possível classificação.
Foi decidido também que para os demais pleitos, se nas visitas técnicas for identificada a
necessidade de licença ambiental, sem que o proponente as apresentasse, o pleito será
desclassificado. Prosseguindo, o Sr. Augusto passou as orientações para os grupos realizarem a
análise dos projetos. Posteriormente, ao final, o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro esclareceu
sobre as visitas técnicas que serão realizadas nos dias 26/06/2017 e 28/06/2017 por um grupo
composto por técnicos dos órgãos estaduais e dos municípios, bem como membros da
sociedade civil. Esclareceu ainda que a pontuação das visitas será realizada de acordo com os
critérios de Gravidade, Urgência e Tendência do local objeto do pleito. Destacou que o itinerário
definido para o dia 26/06 será Município de Pirapozinho, Município de Narandiba e Município de
Teodoro Sampaio e para o dia 28/06 será Município de Álvares Machado, Município de Santo
Anastácio, Município de Mirante do Paranapanema e Município de Estrela do Norte. Tratados os
assuntos o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, 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 e
um dias do mês de junho de 2017.
___________________________
Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

__________________________
Alvaro Yanagui
Secretário “ad hoc” da CT-PAS

