ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS.

Data:
01 de agosto de 2017.
Horário: 09h00
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);

•

Diego Henriques dos Santos (CODASP);

•

Francisco Torturello (URMC - CASA CIVIL);

•

José Roberto Nascimento (SABESP);

•

Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);

•

Mylenni Guerra Lima (DAEE);

•

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

•

Patrícia Ferrari da Costa (PM Álvares Machado);

•

Raquel C. Gondim Machado (PONTAL FLORA);

•

Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb);

•

Ronaldo Luiz Nascimento (PM Teodoro Sampaio);

•

Vandir Pedroso de Almeida (FIESP).
Participantes Convidados:

•

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

•

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

II.

PAUTA DA REUNIÃO:
1. Aprovação da Ata da reunião anterior;
2. Discussão com urgência referente ao Ofício CRH nº 61/2017, do Secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, sobre as “consequências para
o setor de recursos hídricos do PL nº 315/2009”;
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 foi apresentada a pauta da
presente reunião, e informado que foi disponibilizado material para melhor acompanhamento dos
assuntos. A palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBHPP, para dar início ao próximo assunto da pauta.
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2. Discussão com urgência referente ao Ofício CRH nº 61/2017, do Secretário de
Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, sobre as “consequências para
o setor de recursos hídricos do PL nº315/2009”: O Sr. Sandro Selmo, então, fez comentários
sobre o material entregue no começo da reunião, e destacou que deve ser priorizado o cuidado
com a Bacia como um todo, e que o objetivo da presente reunião é discutir e encontrar uma
forma de manifestação do CBH-PP sobre o Projeto de Lei nº 315/2009, o qual está em trâmite no
Senado Federal, e tem por objetivo alterar a distribuição da Compensação Financeira pela
Utilização de Recursos Hídricos. Em seguida, o Sr. Sandro exibiu o Of. CRH nº 61/2017 enviado
pelo Sr. Benedito Braga, Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, e também Presidente
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para a Secretaria Executiva do CBH-PP, o qual
solicita manifestação com urgência deste Comitê pela rejeição do PL nº 315/2009. Após um
momento de esclarecimentos, o Sr. Sandro Selmo destacou que em 2010, o CBH-PP aprovou
uma Moção manifestando sua aversão ao referido assunto, ocasião em que a Moção CBHPP/002/2010 de 18/06/2010 foi enviada para o Senado Federal. Ainda com a palavra, o Sr.
Sandro informou que hoje, 1º de agosto há uma reunião agendada no período da tarde, com o
Presidente do CBH-PP para também tratar do assunto. Assim, após apresentações de sugestões
todos concordaram para a manifestação do CBH-PP, ficando então decidido ser por meio de
uma nova Moção, bem como um ofício para divulgar o assunto. Também foi exibido o link para
que o público vote sobre o PL nº 315/2009, no site do Senado Federal, e após foi apontada a
possibilidade de repassar o link para os membros do CBH-PP, e também disponibiliza-lo na Fan
Page do Comitê. Em seguida, o Sr. Sandro exibiu a relação dos municípios que recebem
recursos advindos da compensação financeira pela utilização de Recursos Hídricos.
Posteriormente, ficou acordado então, que a Secretaria Executiva iria elaborar um texto
preliminar para a Moção “Ad Referendum” sobre o PL nº 315/2009, o qual será disponibilizado
aos membros da CT-AI na quinta-feira, dia 03/08/2017 para que os mesmos consultem o
documento, e ainda poderão enviar sugestões até às 09h00 do dia 07/08/2017. Com a palavra,
o Sr. Francisco Torturello (URM-CASA CIVIL) fez alguns esclarecimentos, e colocou-se a
disposição para contribuir no que puder sobre a articulação quanto ao PL nº 315/2009.
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3. Outros Assuntos: A palavra foi passada para o Sr. Roberto Ferron (IBCamb) o qual repassou
convite para o Seminário de Resíduos Sólidos que será realizado em 16 de agosto de 2017, na
USP/Ribeirão Preto-SP. Ainda com a palavra também convidou os presentes para o evento
sobre os 10 Anos da Lei de Saneamento, o qual está agendado para 28 de agosto de 2017,
também na USP/Ribeirão Preto-SP. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo solicitou para que o Sr.
Roberto Ferron enviasse o convite para o e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP, para que
pudesse compartilhar o mesmo com os membros do CBH-PP em geral.
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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, primeiro dia do mês de agosto de 2017.

_____________________________

________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Neias
Coordenador da CT-AI

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

