
ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIA ÇÃO E SANEAMENTO CT-
PAS.

Data: 04 de abril de 2018.

Horário: 09h30min

Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES

Membros da CT-PAS:
• Antônio Carlos Cezário (CATI/EDR/P. PRUDENTE);
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP);
• Carla de Souza Leão (CBRN/SMA);
• Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA);
• Elisângela Coutinho Armando (PM NANTES);
• Elson Mendonça Felice (APEC/UNOESTE);
• Florival Cordeiro da Silva Junior (PM ANHUMAS);
• Gilberto Oliveira Aguilar (PM MIRANTE DO PARANAPANEMA);
• Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
• Luiz Eduardo de Castro (PM MARTINÓPOLIS);
• Mário Augusto Totti (CATI/P. VENCESLAU);
• Newton Tachibana (PM ÁLVARES MACHADO);
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO);
• Rodrigo Dugaich Carniato (PM SANTO ANASTÁCIO);
• Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM ESTRELA DO NORTE);
• Thiago Miranda Lopes (AEAAPPTE).

Participantes Convidados :
• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP);
• Camila da Costa Marcelino (PM PIRAPOZINHO);
• Jurandir Aparecido de Lima (PM PIRAPOZINHO);
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);
• 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;

• Análise da documentação dos projetos protocolizados, visando à pontuação e

hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2018;

• Outros assuntos;

• Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Iniciando a reunião o Sr. Augusto Cesar Marques1
Leme, Coordenador da CT-PAS, deu as boas vindas a todos e apresentou a pauta da presente2
reunião. Iniciando, o Sr. Augusto procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi3
colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente a palavra foi passada para o4
Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP para que iniciasse o próximo assunto5
da pauta.6

2. Análise da documentação dos projetos protocolizados, vis ando à pontuação e7
hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2018: O Sr. Sandro Selmo comentou que entre os8
dias 28 e 29 de março de 2018 os projetos foram protocolizados na Secretaria Executiva do9
CBH-PP, sendo que ao total foram 15 pleitos para recursos advindos do FEHIDRO/2018. Em10
seguida, passou as orientações para a realização das análises, ocasião em que os membros11
presentes organizaram-se em três grupos, os quais eram compostos por representantes dos12
segmentos Estado, Município e Sociedade Civil, e posteriormente houve a distribuição de13
cópias da Deliberação CBH-PP/186/2018 para consulta, e então iniciaram as análises. Com a14
palavra, o Sr. Sandro Selmo informou para que fossem observados os pareceres que a CT-AI15
e CT-EA realizaram nas reuniões anteriores, dias 02 e 03 de abril. Deram prosseguimento16
com as análises, e em determinado momento o parecer referente ao pleito do Instituto17
Florestal foi lido para o conhecimento de todos, e houve a desclassificação do referido projeto18
conforme análise realizada pela CT-EA na reunião de 03 de abril. Finalizada as análises dos19
pleitos, discutiram sobre as visitas técnicas que seriam necessárias, e então organizaram-se20
em grupos, e agendaram para o dia 09/04/2018 a visita técnica nas cidades de Anhumas e21
Pirapozinho, e dia 10/04/2018 ficou agendada a visita técnica na cidade de Santo Anastácio, e22
em 11/04/2018 nas cidades de Taciba e Estrela do Norte. Após as tratativas sobre as visitas23
técnicas, o Sr. Augusto exibiu o quadro resumo dos 15 pleitos apontando a situação de cada24
um, e destacou que os envelopes dos pleitos referente aos municípios de Marabá Paulista e25
de Indiana sequer foram abertos. Na sequência, o Sr. Augusto destacou os pleitos que foram26
desclassificados, sendo os seguintes: PM Álvares Machado, PM Mirante do Paranapanema;27
PM de Teodoro Sampaio, Instituto Florestal, e CIPP. Ainda com a palavra, o Sr. Augusto28
Leme ressaltou a baixa qualidade dos pleitos, e apontou que falta ainda maior interesse na29
participação do CBH-PP por alguns entes, visto que a Secretaria Executiva do CBH-PP está a30
disposição para orientar em como elaborar um projeto, e que em muitas vezes os31
interessados acabam elaborando os projetos em um curto tempo, o que compromete na32
qualidade do mesmo. Posteriormente, foi informado que o pleito da PM de Estrela do Norte, e33
o da PM de Taciba não foram pontuados devido a quantidade de dúvidas que surgiram, e34
assim na visita técnica poderá ser melhor avaliado. Após um momento de troca de35
informações e discussões, ficou agendada para o dia 18 de abril de 2018 uma reunião com o36
grupo que realizará a visita técnica no dia 11/04/2018 (PM de Estrela do Norte, e PM de37
Taciba), para realizarem a pontuação dos pleitos. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr.38
Augusto Cesar Marques Lema agradeceu a presença e o empenho de todos, e encerrou a39
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Secretária ad-hoc, encerro esta ata40
que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos quatro41
dias do mês de abril de 2018.42

___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

__________________________

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


