ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data:
04 de julho de 2017.
Horário: 09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I.

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

Antônio Cezar Leal (FCT-UNESP);
Augusto Cesar Marques Leme (SABESP);
Carla de Souza Leal (CBRN/SMA);
Danilo Cesar Rodrigues (DAEE);
Diego Henriques dos Santos (CODASP);
Gilberto Oliveira Aguilar (PM MIRANTE DO PARANAPANEMA);
Gilson Adriano B. Pereira (PM PRES. BERNARDES);
Gilson Carlos Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);
Lívia Alexandrina dos Santos Josué (PM PRES. VENCESLAU);
Luiz Eduardo de Castro (PM MARTINÓPOLIS);
Márcio Augusto Totti (CATI/P. Venceslau);
Márcio Rogério Pontes (PM ÁLVARES MACHADO);
Mozarth Magro Chaves Ribas (PM NARANDIBA);
Murilo Mendes de Ângelo (UNIESP S.A PRES. PRUDENTE);
Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB);
Rodrigo dos Santos Ferreira (PM EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA);
Rodrigo Dugaich Carniato (PM SANTO ANASTÁCIO);
Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM ESTRELA DO NORTE);
Shahine Paccola Gonçalves (CETESB);
Thiago Miranda Lopes (AEAAPP);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
Washington L. de A. Geres (ECOARARA).

Participantes Convidados :
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

Álvaro Yanagui (DAEE);
Eduardo Ferreira de Souza (UNIEVANGÉLICA-UEG);
Fernando Gomes Barbosa (UNIEVANGÉLICA-UEG);
Josana de Castro Peixoto (UNIEVANGÉLICA-UEG);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP);
Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);
Nalim R. R. A. da Cunha (UNIEVANGÉLICA-UEG);
Sandro Roberto Selmo (DAEE/Sec. Executivo do CBH-PP).

PAUTA DA REUNIÃO
•
•
•
•

Aprovação da Ata da reunião anterior;
Continuidade da análise dos projetos protocolizados visando à pontuação e hierarquização dos
Recursos do FEHIDRO 2017;
Outros assuntos;
Encerramento.

III.

RELATO DOS RESULTADOS
1. Abertura da Reunião:

1
2
3
4
5
6
7
8
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Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador da CT-PAS, agradeceu a
presença de todos e iniciou a reunião. Em seguida procedeu à leitura da pauta, e passou a
palavra para o Sr. Roberto Shirasaki, o qual procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que
após lida e realizadas as devidas correções foi aprovada por unanimidade. Antes de prosseguir
com a pauta, o Sr. Augusto, Coordenador da CT-PAS, informou sobre um questionário que seria
disponibilizado para os presentes na presente reunião, esclarecendo que trata-se de uma
pesquisa sobre educação ambiental, trabalho realizado pela mestranda da FCT-UNESP, Eliana
D’Arce R. Junqueira, a qual também é membro do CBH-PP, e Coordenadora da CT-EA.
Prosseguindo com a reunião, foi apreciado o próximo assunto da pauta.
2. Continuidade da análise dos projetos protocolizados
hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2017:
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visando

à

pontuação

e

O Sr. Augusto Leme, com a palavra, destacou que um grupo especial formado por membros da
CT-PAS realizaram algumas visitas técnicas nas áreas dos municípios que protocolizaram
projetos para o FEHIDRO/2017, e ainda comentou que no município de Pirapozinho há uma
necessidade de Licença Ambiental, e a equipe técnica constatou que deve haver a supressão
de vegetação. A palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui, que comentou sobre a
metodologia utilizada, e ainda informou que no dia 3 de julho o Grupo Especial se reuniu para
finalizar os relatórios das visitas técnicas, e também procedeu breve apresentação com
informações e fotos das visitas. Com a palavra o Sr. Augusto Leme agradeceu os esforços e a
disposição do grupo especial, e após um momento de troca de ideias e informações, a presente
Câmara Técnica entendeu a necessidade de levar ao plenário a situação de algumas prefeituras
que protocolizaram projetos para o pleito do FEHIDRO/2017, conforme propostas apresentadas
por esta CT na reunião de 21 de junho de 2017. Após a apresentação, foi observado que na
ausência de impacto em recursos hídricos, a área referente ao município de Estrela do Norte não
apresentou viabilidade para investimentos de recursos do FEHIDRO/2017. Posteriormente foi
comentado sobre a situação referente ao Município de Álvares Machado, e de Mirante do
Paranapanema pois os mesmos não apresentaram a Licença Ambiental, cujo órgão emissor é a
CETESB, e com a palavra o Sr. Augusto Leme destacou que, caso estes Municípios venham a
apresentar o respectivo documento até data da reunião plenária (14 de julho de 2017), os
mesmos ficarão em lista de suplentes, e concorrerão entre si a possível classificação.
3. Outros assuntos:
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Em seguida a palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo que, fez alguns comentários e
passou esclarecimentos sobre as tratativas dos critérios e prazos para a entrega dos projetos
para o pleito do FEHIDRO/2018. Posteriormente, o Sr. Augusto Leme agradeceu a colaboração
de todos, e recolheu os questionários sobre a pesquisa da Sr.ª Eliana D’Arce Ropelli Junqueira,
devidamente respondidos.
4. Encerramento:

34
35
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Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, agradeceu a
presença 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 quatro dias do mês de julho de 2017.

___________________________
Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

__________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc” da CT-PAS

