
ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇ ÃO E SANEAMENTO CT-PAS.

Data: 14 de novembro de 2017.
Horário: 09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES
Membros da CT-PAS:

• Amarílis B. Rós (representando a APTA);
• Carla de Souza Leão (CBRN/SMA);
• Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA);
• Danilo Cesar Rodrigues (DAEE);
• Dermeval Ramos Neto (PM INDIANA);
• Diego Henriques dos Santos (CODASP);
• Elisângela Coutinho Armando (PM NANTES);
• Gilberto Oliveira Aguilar (PM MIRANTE DO PARANAPANEMA);
• Gilson Carlos Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);
• Gisele S. Raminelli (PM ANHUMAS);
• Haroldo Borges Gomes (IPE);
• Juliana Corrêa Bertocco Mazarelli (DAEE);
• Lívia Alexandrina dos Santos Josué (PM PRES. VENCESLAU);
• Mozarth Magro Chaves Ribas (PM NARANDIBA);
• Nilton Tachibana (representando a PM ÁLVARES MACHADO);
• Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM ESTRELA DO NORTE);
• Shahine Paccola Gonçalves (CETESB);
• Thiago Miranda Lopes (AEAAPPTE);

Participantes Convidados :
• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
• Fabio Yukio Ogassawara (PM SANDOVALINA);
• 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;
• Continuação 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:

Iniciando a reunião o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas1

vindas a todos, justificou a ausência do Coordenador desta Câmara Técnica, o Sr. Augusto Cesar2

Marques Leme o qual estava em viagem. Em seguida a palavra foi passada para o vice-coordenador3

da CT-PAS, Sr. Diego Henriques Santos que agradeceu a presença de todos, exibiu a pauta da4



presente reunião, e solicitou que os membros se apresentassem. Em seguida, o Sr. Diego Henriques5

Santos realizou a leitura da ata da reunião anterior, que após as devidas correções, foi colocada em6

votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente a palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo,7

que passou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP devidamente atualizados, comentando8

primeiramente sobre o Projeto de Lei nº 315/2009, de autoria do Deputado Federal, Sr. Chico da9

Princesa, que trata da parcela pertencente aos Estados e Municípios do produto da Compensação10

Financeira dos Recursos Hídricos - CFRH. Em seguida, comentou sobre os próximos procedimentos11

para a implantação da Cobrança pelo Uso da Água. E referente ao Plano de Bacia do CBH-PP,12

informou as datas das oficinas referente ao Prognóstico e do Plano de Ação, sendo dia 28/11/201713

em Presidente Prudente-SP na sala de reuniões do DAEE, e dia 29/11/2017 em Presidente14

Venceslau-SP, nas dependências da Pontal Flora. Dando continuidade com a pauta, passou então a15

análise da Minuta da Deliberação sobre critérios para obtenção de recursos do FEHIDRO/2018,16

partindo da análise do art.7º. Em seguida a palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui, o qual17

apresentou as alterações que foram realizadas sobre a Minuta da Deliberação, e referente ao18

checklist a presente Câmara entendeu por ficar anexo da Minuta. Posteriormente, foi discutido sobre19

o parágrafo único do art. 5º. e após um momento de esclarecimentos, foi questionado sobre os20

Planos de Perdas do Sistema de Saneamento Municipais. Após um momento de discussões,21

prosseguiram com a análise da Minuta da Deliberação, realizando a leitura do art. 15, e comentaram22

sobre a submissão de documentos no Sistema SINFEHIDRO II, o que deve ser realizado por um23

técnico da Prefeitura Municipal. E referente ao art.16 foi discutido sobre a definição das datas para a24

entrega de projetos e das reuniões para análises dos pleitos, e fizeram algumas adequações no25

cronograma. Dando continuidade, atualizaram a redação do caput do art. 17 , e ainda foi comentado26

sobre os objetivos do check list. Após comentários e contribuições, e tratados todos os assuntos da27

pauta, o Sr. Sandro Roberto Selmo, agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Nada28

mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se29

aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos quatorze dias do mês de30

novembro de 2017.31

___________________________

Diego Henriques Santos
Vice-coordenador da CT-PAS

__________________________

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


