
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇ ÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.

Data: 07 de agosto de 2017.
Horário: 09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES
Membros da CT-PAS:

• Antônio Carlos Cezário (CATI-P. Prudente);
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP);
• Carla de Souza Leão (CBRN/SMA);
• Dalton T. Mello (SEESP);
• 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);
• Mozarth Magro Chaves Ribas (PM NARANDIBA);
• Murilo Mendes de Ângelo (UNIESP S.A PRES. PRUDENTE);
• Natália Tabareli Monzane Sousa (AESABESP);
• Newton Tachibana (representando a PM DE ÁLVARES MACHADO);
• Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP);
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB);
• Thiago Tumitan Selmo (PONTAL FLORA);
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
• Washington L. de A. Geres (ECOARARA).

Participantes Convidados :

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP);
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Sec. Executivo do CBH-PP).

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Aprovação da Ata da reunião anterior;
• Início das discussões referente aos critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2018 na

UGRHI-22;
• Outros assuntos;
• Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reuni ão:

Com a palavra, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador da CT-PAS, agradeceu a1
presença de todos e iniciou a reunião. Em seguida procedeu à leitura da pauta e passou a2
palavra para o Sr. Roberto Shirasaki, o qual procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que3
após lida e realizadas as devidas correções foi aprovada por unanimidade. Antes de prosseguir4
com a pauta, o Sr. Augusto passou a palavra para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário5
Executivo do CBH-PP, o qual exibiu os informes do Comitê e deu esclarecimentos sobre o Ofício6
que o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos enviou para a Secretaria Executiva do7
CBH-PP sobre o Projeto de Lei nº 315/2009, o qual está em trâmite no Senado Federal e tem por8
objetivo alterar a distribuição da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos.9
Após dar esclarecimentos sobre o assunto, o Sr. Sandro informou que a CT-AI está trabalhando10
o assunto, e a mesma em reunião decidiu em elaborar um modelo de ofício para enviar as11
entidades membros do CBH-PP para que apoiem a manifestação contrária ao PL nº315/2009, e12
também ficou definida a elaboração de uma Moção “Ad Referendum”. Em seguida, o Sr. Augusto13
informou que no site do Senado está disponível o assunto para consulta pública e também para14
votação, e passou a palavra para o Sr. Sandro Roberto Selmo para iniciar o próximo assunto da15
pauta.16

2. Início das discuss ões referente aos crit érios para investimentos de recursos
FEHIDRO/2018 na UGRH-22:

Com a palavra, o Sr. Sandro destacou que na 44ª Reunião Ordinária do CBH-PP, a qual foi17
realizada em 14 de julho de 2017, foi aprovado o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos18
do Pontal do Paranapanema (ano base 2016), conforme dispõe a Deliberação CBH-PP/183/2017.19
Ainda com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo comentou sobre os trabalhos do Plano de20
Bacia, e destacou que serão realizadas oficinas para o Prognóstico e para o Plano de Ação.21
Posteriormente, a palavra foi passada para o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, que sugeriu que22
fosse feita uma consulta geral no Plano, e as sugestões devidamente anotadas, destacando a23
base da Deliberação CBH-PP/182/2017, e o que deve ser priorizado. Então, o Sr. Murilo realizou24
uma apresentação e após houve um momento de esclarecimentos e troca de ideia, onde todas25
as sugestões foram devidamente anotadas, ocasião que foi destacado que as visitas técnicas26
têm um papel fundamental. Com a palavra o Sr. Augusto Leme comentou que para os27
investimentos em drenagem urbana o tomador deverá justificar as razões do pleito. Após análise28
do art. 4º, o Sr. Augusto fez alguns comentários sobre os municípios de serviços autônomos de29
abastecimento. E em seguida foram feitas sugestões para critérios do FEHIDRO/2018, as quais30
foram devidamente registradas. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo destacou que os critérios do31
FEHIDRO/2018 serão deliberados no mês de dezembro de 2017 na 39ª Reunião Extraordinária32
do CBH-PP. Prosseguindo, foi discutida a possibilidade de antes do protocolo de novo pleito de33
recursos, que quando se tratar de projeto com interesse regional, que o mesmo seja discutido34
previamente nas Câmaras Técnicas, e destacou que a mesma deve apresentar um parecer. O Sr.35
Sandro com a palavra, comentou sobre o grupo especial de visitas técnicas, destacando a36
importância de acompanhar os 26 municípios, observando o plano municipal de cada um deles.37
Com a palavra, o Sr. Vandir (FIESP) sugeriu que no Plano de Bacia fossem indicadas as ações38
de interesse regional e propôs a formação de um Grupo de Trabalho para acompanhamento, em39
seguida com a palavra, o Sr. Augusto Leme agradeceu a sugestão do Sr. Vandir, mas40
esclareceu que já existe um GT que abrange esse objetivo, o GT-Plano.41

3. Encerramento:

Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme agradeceu a42
presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima43
Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de44
direito. Presidente Prudente, aos sete dias do mês de agosto de 2017.45

___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

__________________________

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


