ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

Data:
10 de julho de 2017.
Horário: 09h30
Local:

I.

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

PRESENTES
Membros da CT-AI:
•

Álvaro Yanagui (DAEE);

•

Amarílis Beraldo Ros (APTA);

•

André Gonçalves Vieira (PM Pres. Prudente);

•

Caio Gonçalves Centeio (PM Martinópolis);

•

Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);

•

Carlos Marcelo Garcia Junqueira (Sindicato Rural de Pres. Prudente);

•

Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);

•

Munir Jorge Felício (APEC/UNOESTE);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE);

•

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

•

Patrícia Ferrari da Costa (PM Álvares Machado);

•

Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb);

•

Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/Presidente Prudente);

•

Ronaldo Luiz Nascimento (PM Teodoro Sampaio);
Participantes Convidados:

II.

•

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

•

Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP).

PAUTA DA REUNIÃO
1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
2. Análise e discussão referente aos procedimentos da Deliberação “Ad-Referendum” CBHPP/184/2017;
3. Outros assuntos;
4. Encerramento.

III.

RELATO DOS RESULTADOS
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1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira
Neias, Coordenador da CT-AI iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e em seguida
procedeu a leitura da ata da reunião anterior que, após lida e realizadas as devidas correções, foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, a palavra foi passada para o
Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, o qual apresentou a pauta da
presente reunião, passou os informes da Secretaria Executiva, e procedeu alguns
esclarecimentos sobre a Deliberação “Ad-Referendum” CBH-PP/183/2017, de 30 de junho de
2017, a qual “aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema
(ano base 2016).” Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Murilo Gonçalves
Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP.
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2. Análise e discussão referente aos procedimentos da Deliberação “Ad-Referendum”
CBH-PP/183/2017, e minuta da Deliberação CBH-PP/184/2017: O Sr. Murilo Cavalheiro, então,
iniciou a apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Pontal do
Paranapanema (ano base 2016), exibindo a estrutura, e destacou que trata-se de uma versão
simplificada, com 25 indicadores trabalhados. Posteriormente, houve um momento de
esclarecimentos e troca de ideias, onde foi discutido sobre os limites da atuação do CBH-PP, o
qual possui caráter deliberativo e consultivo, ocasião em que também discutiram sobre a questão
de uso e ocupação do solo, onde o Sr. Roberto Shirasaki destacou a importância deste assunto
ser discutido no CBH-PP. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro prosseguiu com a
apresentação do Relatório de Situação simplificado, e destacou que no item referente a
qualidade da água, em três anos, os cinco pontos de monitoramento passaram para nove,
resultado de uma articulação junto a Agência Nacional de Águas-ANA e com a CETESB.
Continuando com a apresentação, o Sr. Murilo fez alguns comentários sobre a “Gestão
Institucional”, e em seguida exibiu o anexo “A” do Plano de Ação/Plano de Bacia da UGRHI-22, e
concluiu a apresentação. Com a palavra, o Sr. Marcelo Neias, propôs que para o próximo ano
base, referente ao “Fortalecimento dos Instrumentos de Gestão”, fosse especificado cada item,
pois atualmente encontra-se muito genérico. Em seguida, após um momento de discussões e
troca de ideias, o Sr. Murilo Cavalheiro informou que, está previsto para o próximo semestre do
corrente ano, a realização de oficinas para o prognóstico do Plano de Bacia. Dando continuidade
na pauta, iniciaram a análise da minuta da Deliberação CBH-PP/184/2017, a qual “Indica
Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO/2017 e dá outras Providências”. Primeiramente, o Sr.
Sandro Selmo comentou sobre o conteúdo da referida minuta, e destacou a relação dos seis
empreendimento indicados ao FEHIDRO/2017, conforme consta no Anexo I, sendo os seguintes
tomadores: Município de Teodoro Sampaio, Município de Santo Anastácio, Município de Indiana,
Município de Narandiba, Município de Martinópolis, e APEC/UNOESTE. Em seguida, o Sr.
Sandro exibiu a relação dos empreendimentos desclassificados, e destacou o motivo da
desclassificação dos tomadores: Município de Sandovalina, Município de Iepê, Município de
Taciba, Município de Caiuá, Município de Pirapozinho, Município de Estrela do Norte, Município
de Mirante do Paranapanema, e Município de Álvares Machado. Ainda com a palavra, o Sr.
Sandro Roberto Selmo informou que a CT-PAS decidiu em reunião, após discussões e votação,
que o empreendimento do Município de Álvares Machado, bem como do Município de Mirante do
Paranapanema, na condição de apresentar até o prazo de 14 de julho de 2017, a Licença
Ambiental emitida pela CETESB, ficarão em lista de suplentes, concorrendo entre si para
possível classificação. E ainda informou que, caso venham a ser classificados os
empreendimentos de Município de Álvares Machado, bem como do Município de Mirante do
Paranapanema, a CT-PAS entendeu por autorizar o adiantamento de recursos do orçamento de
2018, para a execução do empreendimento da tomadora APEC/UNOESTE, visto que segundo o
art. 7º da Deliberação CBH-PP/182/2017, a CT-PAS entendeu em classificar o empreendimento
como de caráter regional. Posteriormente, o Sr. Sandro Selmo ressaltou que, as propostas da
CT-PAS serão levadas para apreciação na 44ª Reunião Ordinária do CBH-PP, que será
realizada em 14 de julho de 2017. Após um momento de discussões e troca de ideias, houve
votação da CT-AI, onde por maioria ficou decidido que a presente Câmara, corrobora com as
propostas da CT-PAS.
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3. Outros Assuntos: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo apresentou a proposta de
discussão na presente Câmara, cujo assunto trata-se dos Planos Municipais de Saneamento
Básico, assunto apontado pelo Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCamb), o qual remeteu e-mail
para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos - SSRH questionando quanto a
participação do Poder Executivo, Legislativo e da Sociedade Civil para a elaboração do Plano
Municipal de Saneamento, bem como sobre a realização de audiências públicas. Com a palavra,
o Sr. Roberto Ferron esclareceu que para a elaboração do Plano, deveriam ser contratadas
empresas regionais, porém demonstrou sua preocupação frente a criação de um Grupo
Executivo Local, sendo que no seu entendimento, é fundamental a presença de um
representante da sociedade civil no respectivo grupo. O Sr. Roberto Ferron apresentou a
resposta da SSRH, reivindicando que o assunto seja levado para conhecimento do plenário do
CBH-PP, e em seguida fez alguns comentários sobre o Contrato: CSA002/SSRH/2017, cuja a
contratada trata-se do: Consórcio Engecorps Maubertec - Plano UGRHis 16-20-21-22.
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4. Encerramento: 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 dez dias do mês de julho de 2017.

_____________________________

________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Neias
Coordenador da CT-AI

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

