
 
 

 

ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO CT-PAS. 

 

Data: 03 de julho 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); 

 Carla de Souza Leão (CBRN/SMA); 

 Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA); 

 Danilo César Rodrigues (DAEE); 

 Diego Henriques Santos (CODASP); 

 Florival Cordeiro da Silva Junior (PM ANHUMAS); 

 Gilberto Oliveira Aguilar (PM MIRANTE DO PARANAPANEMA); 

 Gilson Carlos Bicudo (PM PRESIDENTE PRUDENTE); 

 Juliana Corrêa Bertocco (DAEE); 

 Luiz Eduardo de Castro (PM MARTINÓPOLIS); 

 Mário Augusto Totti (CATI/PRES. VENCESLAU); 

 Newton Tachibana (PM ÁLVARES MACHADO); 

 Ricardo Firetti (APTA); 

 Rodrigo Dugaich Carniato (PM SANTO ANASTÁCIO); 

 Sérgio Adriano Mazetti Feitosa (PM ESTRELA DO NORTE); 

 Washington Luiz de A. Geres (ARARAJUBA). 

 

 

Participantes Convidados :  
 Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

 Camila da Costa Marcelino (PM PIRAPOZINHO); 

 Cláudio Domingues Branco (PM NARANDIBA); 

 Cláudio Reis da Costa Lima (PM INDIANA); 

 Jaqueline Claro Polegatto (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; 

 Discussão referente à Deliberação COFEHIDRO “AD REFERENDUM”194/2018 que dispõe sobre a 
“alteração do Plano de Aplicação para o Exercício de 2018 e dá outras Providências”/Deliberação 
CBH-PP/188/2018; 

 Outros assuntos; 

 Encerramento. 
 
 
 
 



 
 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Aprovação da Ata da reunião anterior:Iniciando a reunião o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário 1 
Executivo do CBH-PP deu as boas vindas a todos, e informou que o Vice-Coordenador da CT-PAS, Sr. 2 
Diego Henriques Santos (CODASP) passou a ser o respectivo Coordenador. Posteriormente o Sr. Sandro 3 
apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP destacando para a atual composição dos 4 
recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO apresentando os impactos advindos com a 5 
sanção da Lei 12.783/2013 (Medida Provisória nº 579/2012) quanto a Tarifa Atualizada de Referência - 6 
TAR, o que gerou a redução de quase 21% de recursos financeiros. O Sr. Sandro informou ainda que foi 7 
enviado para o e-mail dos membros da CT-PAS o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Pontal 8 
do Paranapanema (Ano Base/2017). Com a palavra, o Sr. Diego, atual Coordenador desta CT, deu as 9 
boas vindas a todos e exibiu a pauta da presente reunião, e em seguida procedeu a leitura da ata da 10 
reunião anterior, que após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade 11 
na reunião, passou a ser discutido o próximo assunto da pauta. 12 

2. Discussão referente à Deliberação COFEHIDRO “AD REFERENDUM”194/2018 que dispõe 13 
sobre a “alteração do Plano de Aplicação para o Exercício de 2018 e dá outras 14 
Providências”/Deliberação CBH-PP/188/2018:A palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui, que 15 
iniciou sua apresentação esclarecendo que a Deliberação COFEHIDRO “AD REFERENDUM”194/2018 16 
trouxe redução no valor de recursos, e que em atendimento a esta Deliberação, o CBH-PP necessitou 17 
elaborar a Deliberação CBH-PP “AD REFERENDUM”191/2018, e procedeu a leitura da mesma para 18 
conhecimento de todos. O Sr. Álvaro apresentou cada artigo da Del. CBH-PP “AD 19 
REFERENDUM”191/2018, e comentou que em razão da publicação da Del. COFEHIDRO “AD 20 
REFERENDUM”194/2018 foi necessária a inserção do art. 4º, o qual revoga as seguintes deliberações: 21 
Del. CBH-PP/188/2018 e Del. CBH-PP/189/2018. Prosseguindo, o Sr. Álvaro exibiu os empreendimentos 22 
protocolizados neste CBH para obtenção de recursos do FEHIDRO/2018 apontando quais foram 23 
classificados, e comentou ainda sobre os valores para atendimento de tais empreendimentos. Após um 24 
momento de troca discussões e esclarecimentos, o Sr. Sandro com a palavra destacou que dentre as 25 
propostas ora apresentadas haviam então decisões a serem tomadas, sendo que a CT-PAS ficou 26 
decidida pela proposta de ser mantido o testo da Del. CBH-PP “AD REFERENDUM”191/2018, a qual 27 
revoga as Deliberações 188/CBH-PP bem como a 189/2018. Em seguida o Sr. Álvaro prosseguiu com a 28 
apresentação, e deu alguns esclarecimentos de como serão atendidos os empreendimentos classificados 29 
para obtenção dos recursos do FEHIDRO, encerrando sua apresentação. Posteriormente foi discutido as 30 
consequências com a diminuição dos repasses de recursos, e com a palavra o Prof. Cezar Leal comentou 31 
sobre a possibilidade de ser criado um Grupo de Trabalho voltado à prospecção de possíveis fontes de 32 
recursos, cuja proposta foi reconhecida pelos membros da CT-PAS. Após um momento de troca de 33 
ideias, o Sr. Sandro comentou da demanda da CT-PAS em criar dois GT, o GT- sobre Resíduos Sólidos, 34 
e o GT- sobre fontes de recursos.  35 

3. Outros assuntos: Após um momento de troca de ideias, o Sr. Sandro comentou da demanda da CT-36 
PAS em criar dois GT, o GT- sobre Resíduos Sólidos, e o GT- sobre fontes de recursos.  37 

4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Diego Henriques Santos, agradeceu a 38 
presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima 39 
Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. 40 
Presidente Prudente, aos três dias do mês de julho de 2018. 41 

 

 

___________________________ 

Diego Henriques Santos 

Coordenador da CT-PAS 

 

__________________________ 

Mylenni Guerra Lima 

 Secretária “ad hoc” da CT-PAS 


