
ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇ ÃO E SANEAMENTO CT-PAS.

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

I. PRESENTES
Membros da CT-PAS:

• Carla de Souza Leão (CBRN/SMA);
• Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA);
• Dermeval Ramos Neto (PM INDIANA);
• Diego Henriques dos Santos (CODASP);
• Gilson Adriano B. Pereira (PM PRESIDENTE BERNARDES);
• Gilson Carlos Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);
• Juliana Corrêa Bertocco Mazarelli (DAEE);
• Lívia Alexandrina dos Santos Josué (PM PRES. VENCESLAU);
• Luiz Eduardo de Castro (PM MARTINÓPOLIS);
• Mário Augusto Totti (CATI/Pres. Venceslau);
• Mozarth Magro Chaves Ribas (PM NARANDIBA);
• Murilo Mendes de Ângelo (UNIESP S.A. PRES. PRUDENTE);
• Nilton Tachibana (representando a PM de Álvares Machado);
• Paulo Cesar Durante (Secretaria de Estado da Saúde);
• Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP);
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB);
• Rodrigo Dugaich Carniato (PM Santo Anastácio);
• Thiago Tumitan Selmo (PONTAL FLORA);
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
• Washington L. de A. Geres (ECOARARA).

Participantes Convidados :
• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Sec. Executivo Adjunto do CBH-PP);
• Mylenni Guerra Lima (DAEE/CBH-PP);
• Raul Silverio Fuso (DAEE/Estágio);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Sec. Executivo do CBH-PP).

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Aprovação da Ata da reunião anterior;
• Continuidade 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. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP iniciou a reunião1

dando as boas vindas a todos, e em seguida justificou a ausência do Coordenador desta Câmara2

Técnica, o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, devido a outros compromissos anteriormente3



agendados. Posteriormente, a palavra foi passada para o vice-coordenador da CT-PAS, Sr. Diego4

Henriques Santos, o qual agradeceu a presença de todos, apresentou a pauta da presente reunião e5

passou a palavra para o Sr. Roberto Shirasaki (ROTARY CLUB) para que proferisse a leitura da ata6

da reunião anterior. Após as devidas adequações, a ata da 7ª Reunião da CT-PAS foi colocada em7

votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr.8

Sandro Selmo, que passou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, o qual fez alguns9

comentários sobre o Grupo de Trabalho Sobre o Nitrato, ocasião em que o Sr. Vandir (FIESP) passou10

a integrar o referido GT. Prosseguindo, o Sr. Sandro Selmo informou que o Projeto de Lei nº11

315/2009 foi retirada de pauta e deu maiores esclarecimentos. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro12

Selmo também abordou o tema da Cobrança pelo Uso da Água, destacando a lei regulamentadora,13

que haverá um período de divulgação, ressaltou que o ato convocatório está previsto de novembro de14

2017 até o final do mês de janeiro de 2018 e que no segundo semestre de 2018 está previsto o início15

da Cobrança. Após um momento de esclarecimentos e troca de informações, o Sr. Sandro comentou16

sobre as oficinas que serão agendadas para o mês de novembro em razão do Prognóstico e Plano de17

Ação. Prosseguindo, o Sr. Sandro fez alguns comentários sobre uma reunião especial que ocorreu18

em 20/09/2017, onde foi elaborado um Termo de Referência, destacou em seguida que o GT-Nitrato19

finalizou os assuntos inerentes ao seu campo de trabalho e assim merecia nova denominação,20

passando a se chamar GT-Águas Subterrâneas. Dando continuidade com a pauta, passou então a21

análise da Minuta da Deliberação sobre critérios para obtenção de recursos do FEHIDRO/2018,22

partindo da análise do art.4º, o qual foi devidamente reescrito com as adequações necessárias.23

Prosseguindo, o art.6º da Minuta foi suprimido e foi discutido sobre a questão de antecipação de24

recursos do ano seguinte, conforme trata o art. 7º da Minuta, o qual será melhor avaliado para então25

decidirem se o mesmo será mantido. Posteriormente, prosseguiram com a análise a partir do Quadro26

2, sendo item por item devidamente analisado e discutido e referente ao art. 11 o parágrafo 5º será27

suprimido. Dando continuidade, foi comentado que os percentuais de contrapartida não mudariam,28

pois estão de acordo com o Manual de Procedimento Operacionais - MPO. E quanto ao art.12, este29

terá seu texto adequado o qual remeterá ao MPO. Em seguida foi discutido sobre o cronograma e30

prazos conforme análise do art. 16 da Minuta. Após comentários e contribuições, e tratados todos os31

assuntos da pauta, o Sr. Sandro Roberto Selmo, agradeceu a presença de todos, e encerrou a32

reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Secretária ad-hoc, encerro esta ata33

que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos nove dias34

do mês de outubro de 2017.35

___________________________

Diego Henriques Santos
Vice-coordenador da CT-PAS

__________________________

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


