
ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIA ÇÃO E SANEAMENTO CT-PAS.

Data: 25 de abril de 2018.
Horário: 09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES

Membros da CT-PAS:
• Antônio Cezar Leal (FCT-UNESP);
• Carla de Souza Leão (CBRN/SMA);
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);
• Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA);
• Danilo César Rodrigues (DAEE);
• Elisângela Coutinho Armando (PM NANTES);
• Florival Cordeiro da Silva Junior (PM ANHUMAS);
• Gilson Carlos Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE);
• Juliana Corrêa Bertocco Mazarelli (DAEE);
• Lívia Alexandrina dos Santos Josué (PM PRESIDENTE VENCESLAU);
• Luiz Eduardo de Castro (PM MARTINÓPOLIS);
• 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);
• 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 e pontuação final para hierarquização dos projetos protocolizados visando Recursos do

FEHIDRO 2018;
• Discussão e apresentação final do Plano de Bacia - Prognóstico/Plano de Ação;
• Outros assuntos;
• Encerramento.

III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprova ção da Ata da reuni ão anterior: Iniciando a reunião o Sr. Sandro Roberto Selmo,1
Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas vindas a todos, e justificou a ausência do Sr. Augusto2
Cesar Marques Leme, Coordenador da CT-PAS, bem como do Sr. Diego Henriques Santos, Vice-3
Coordenador. Em seguida, apresentou a pauta, e passou a palavra para o Sr. Murilo Gonçalves4
Cavalheiro, que procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e realizadas as devidas5
correções, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Sandro Selmo6
apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, e apontou a situação sobre o PL 315/20097
e na sequência abordou sobre a Cobrança pelo uso dos recursos hídricos, sendo que o vencimento8
dos primeiros boletos a serem gerados, estão previstos para 30/06/2018.9



2. Análise e pontua ção final para hierarquiza ção dos projetos protocolizados visando10
Recursos do FEHIDRO 2018 : O Sr. Sandro Selmo esclareceu a dinâmica para realização da11
pontuação, apontou a Deliberação COFEHIDRO/192/2018, e ainda passou a situação dos pleitos visando12
os recursos advindos do FEHIDRO/2018. Após um momento de discussões, a palavra foi passada13
para o Sr. Murilo Cavalheiro, que passou o resultado das pontuações dos respectivos pleitos, e na14
sequência as classificações. Posteriormente houve breve discussão sobre o PL 315/2009, que trata15
da parcela pertencente aos Estados e Municípios do produto da Compensação Financeira dos16
Recursos Hídricos - CFRH, ocasião em que o Sr. Murilo Cavalheiro fez alguns comentários sobre17
como ficaria a situação na distribuição dos recursos caso o PL 315/2009 fosse sancionado pelo18
Presidente da República, e ainda destacou que com a Cobrança pelo uso dos recursos hídricos19
haveria mais uma fonte de recursos para destinar ao FEHIDRO. Após algumas considerações, o Sr.20
Sandro Roberto Selmo passou a apreciação do próximo assunto da pauta.21

3. Discuss ão e apresenta ção final do Plano de Bacia - Progn óstico/Plano de Ação: Com a22
palavra, o Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro iniciou sua apresentação exibindo o Prognóstico do Plano23
de Bacia do CBH-PP com os investimentos aprovados, sendo que o Prognóstico, bem como o Plano24
de Ação serão objetos de Deliberação a ser referendada na 45ª Reunião Ordinária do CBH-PP, e25
informou que está sendo realizado um planejamento do respectivo Plano para o segundo semestre26
de 2018, e também comentou sobre a proposta de um Banco de Projetos. Prosseguindo com a27
apresentação, o Sr. Murilo destacou os três cenários do Plano de Bacia, sendo eles: Tendencial,28
Estagnado e Acelerado. E em seguida informou que até o dia 27/04/2018, sexta-feira, seria enviado29
um relatório para os membros da CT-PAS. Após alguns apontamentos, o Sr. Murilo deu continuidade30
na apresentação, que após finalizada destacou que, de maneira geral o Prognóstico foi para31
observar como a demanda da água se comportaria, e esclareceu que a apresentação realizada foi32
sintetizada, e pediu para quem tivesse sugestões, que enviassem no e-mail da Secretaria Executiva33
do CBH-PP.34

4. Outros assuntos: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo apontou uma proposta de35
Deliberação visando o cadastramento prévio de projetos para obtenção de recursos advindos do36
FEHIDRO/2019, onde a ideia seria ter um período para que os interessados adequem ou corrijam37
seus projetos, pois seria oferecido apoio técnico na elaboração dos projetos. Em seguida o Sr.38
Sandro deu alguns esclarecimentos, e frisou que haveria um pré-cadastro de empreendimentos,39
mas que isso não garantiria a obtenção dos recursos.40

5. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Roberto Selmo, agradeceu a41
presença e o empenho de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni42
Guerra Lima Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de43
direito. Presidente Prudente, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2018.44

___________________________

Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

__________________________

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


