
ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONA IS.

Data: 26 de abril de 2017..

Horário: 09h30

Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES

Membros da CT-AI:

• Álvaro Yanagui (DAEE);

• Amarílis Beraldo Ros (APTA);

• Caio Gonçalves Centeio (PM Martinópolis);

• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);

• Diego Henriques dos Santos (CODASP);

• José Roberto Nascimento (SABESP);

• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);

• Munir Jorge Felício (APEC/UNOESTE);

• Mylenni Guerra LIma (DAEE);

• Nivaldo Fernandes Gualda Junior (UNIESP S.A.);

• Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb);

• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/Presidente Prudente);

• Ronaldo Luiz Nascimento (PM Teodoro Sampaio);

• Thiago da Cunha Bastos (PM Presidente Epitácio);

• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);

Participantes Convidados:

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE - Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP);

• Dionilso Osvaldo Fiori Júnior (NEAGEO/UNOESTE).

II. PAUTA DA REUNIÃO

1. Aprovação da Ata da reunião anterior;

2. Análise e discussão referente a procedimentos da Deliberação CBH-PP/AD

REFERENDUM/181/2017, e Deliberação CBH-PP/182/2017;

3. Outros assuntos;

4. Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira1
Neias, Coordenador da CT-AI, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e em2
seguida procedeu a leitura da ata da reunião anterior que, após lida foi aprovada por3
unanimidade.4

2. Análise e discussão referente a procedimentos da Deliber ação “ AD REFERENDUM”5
CBH-PP/181/2017,e Deliberação CBH-PP/182/2017: Posteriormente, a palavra foi passada6
para o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, para que7
apresentasse o conteúdo da Deliberação ”AD REFERENDUM” CBH-PP/181/2017. Iniciando o Sr.8
Murilo informou que referida deliberação é de 23/03/2017, e que o Plano de Bacia (2016-2019)9
do CBH-PP foi aprovado no ano passado, contudo no início de 2017 foi necessário recalcular o10
percentual de metas com os devidos valores disponibilizados para este ano. Prosseguindo com a11
apresentação, o documento foi exibido e comentado artigo por artigo, bem como as tabelas que12
foram atualizadas, ocasião em que foi explicado os atuais percentuais, e também os valores13
previstos. O Sr. Murilo prosseguindo com a apresentação, ressaltou que a Deliberação ”AD14
REFERENDUM” CBH-PP/181/2017 que “aprova o Plano de Investimentos 2016/2019, Volume II15
do Relatório I do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRH-22”, foi elaborada com as atualizações16
necessárias, e que dentro do prazo foi enviada ao CRH. Em seguida, foi colocado em discussão17
o próximo assunto da pauta, a Minuta da Deliberação CBH-PP/182/2017 que “aprova diretrizes,18
critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para19
utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2017”. Com a palavra o Sr. Murilo Cavalheiro20
apresentou o conteúdo da referida Minuta, dando esclarecimentos e explicando cada item, e21
destacou que a CT-PAS do CBH-PP criou um Grupo Especial para realização de visitas quando22
houver obras, e comentou que a metodologia adotada pelo grupo é a GUT - Gravidade, Urgência23
e Tendência. Após um momento de troca de ideias e esclarecimentos sobre o §1, do art.11, foi24
apontada a importância de verificar-se a eficiência quanto ao tratamento de esgoto. Em seguida25
a palavra foi passada para o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias que esclareceu que, para a26
manutenção de Outorga não cabe financiamento do FEHIDRO, visto que a manutenção é de27
competência do município. Prosseguindo, foi comentado sobre o art.14 da Minuta da Deliberação28
CBH-PP/182/2017, e na sequência destacaram que no art.15 há uma novidade, onde29
proponentes deverão cadastrar seus pleitos no sistema do SINFEHIDRO II. Posteriormente foi30
exibido o cronograma com os respectivos prazos, conforme dispõe o art.16, e foi discutido sobre31
as datas de convocações referente às reuniões plenárias, para que o estatuto do CBH-PP fosse32
atendido, sendo necessário adequar o cronograma. O Sr. Murilo com a palavra, prosseguiu a33
apresentação e exibiu os anexos da minuta em discussão, e destacou que os usuários de34
recursos hídricos poderão tomar recursos, desde que tenham a outorga. Em um momento de35
debates e esclarecimentos, foi discutida sobre um mapeamento dos possíveis tomadores de36
recursos reembolsáveis, e a questão para solucionar eventuais empates no pleito de recursos37
do FEDHIRO. A palavra foi passada para o Sr. Murilo Cavalheiro o qual sugeriu que,38
posteriormente essa questão do empate poderia ser discutida logo para o início da pontuação,39
mas para o pleito de recursos em outro ano. Encerrando a apresentação, o Sr. Murilo agradeceu40
a atenção de todos, e a palavra foi passada para o Sr. Marcelo Neias, coordenador da CT-AI,41
que prosseguiu com a pauta.42

3. Outros assuntos: O Sr. Marcelo Neias, comentou que na 43ª reunião Ordinária do CBH-PP43
realizada em 03/03/2017, a CDPEMA apresentou na referida plenária uma Moção sobre repúdio44
a instalação de possível aterro sanitário na região do Bairro Timburi, e na ocasião ficou definido45
que a Moção seria enviada para análise desta CT. Após esclarecimentos, o Sr. Marcelo exibiu a46
referida Moção, a qual foi analisada pela CT-AI que, em consenso emitiu uma recomendação47
para a diretoria da CDPEMA quanto a competência do assunto, pois foi destacado que a área48
em questão situa-se na UGRH-21.49



4. Encerramento: Tratados todos os assuntos o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias,50
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni51
Guerra Lima, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por52
quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e seis dias do mês de abril de 2017.53

________________________

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

_____________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Neias
Coordenador da CT-AI


