
  

ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO 
– CT-PAS BIÊNIO 2021/2022 
 
Data:  15 de setembro de 2021 
Horário: 09h30 
Local: Reuniãoon-line (Google Meet) 
 
PRESENTES 
Membros CT-PAS: 

• André de O. Silva (DAEE); 
• Andréia C. Silva Hirata (APTA); 
• Antônio Carlos Cezário (CDRS); 
• Carlos Alberto Arraes (representando a CDPEMA); 
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 
• Fernando de La Casa Scalon (PM de Alvares Machado); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Haroldo Borges Gomes (IPE); 
• Hilton IwaoUbukata (CETESB); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Luiz Antônio Raizzaro (PM de Presidente Epitácio); 
• Maria Cristina Rizk (UNESP); 
• Roberto YassuoShirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Rodrigo Bernardes Freire (representando a CFB/SIMA); 
• Rogério Carlos de Souza (PM de Iepê); 

 
Convidados: 

• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP). 

 
PAUTA DA REUNIÃO 

• Aprovação da ata da reunião anterior; 
• Discussão sobre a Minuta da Deliberação para definição de diretrizes e critérios para os 

recursos do FEHIDRO/2022; 
• Outros assuntos; 
• Encerramento. 

 
RELATO DOS RESULTADOS 1 
1. Início: OSr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PPagradeceu a presença de 2 
todose iniciou a reunião. Posteriormente foi realizada a chamada para conferir os membros presentes. 3 
Em seguida o Sr. Sandro apresentou os informes da Secretaria Executiva, e destacou os objetivos da 4 
Política Nacional de Recursos Hídricos, conforme dispõe a Lei 7.663/1991.Apontou as principais 5 
atividades do CBH-PP previstas para o segundo semestre de 2021, e também comentou que no dia 6 
08/09/2021 foi realizada uma reunião especial da Diretoria do CBH-PP com os Coordenadores de 7 
Câmaras Técnicas, onde discutiram sobre a crise hídrica, bem como analisaram sobre os 8 
investimentos do FEHIDRO que foram realizados até hoje, em um panorama de 1997 a 2021, 9 
observando como foi essa aplicação de recursos, seus critérios, objetivos e resultados.E discutiram 10 
ainda nessa reunião especial, sobre a necessidade de mudança de paradigmas, discutindo critérios e 11 
diretrizes para investimentos do FEHIDRO/2022. Após a apresentação dos informes, a palavra foi 12 
passada para o Sr. Gilberto José da Paz Jr, Coordenador da CT-PAS, que cumprimentou a todos, e 13 
passou para a apreciação da ata da reunião anterior, a qual foi enviada por e-mail aos membros desta 14 
CT para conhecimento, a leitura da ata foi dispensada, colocada em votação e aprovada por 15 
unanimidade. Em seguida deram inicio a apreciação do próximo assunto da pauta, e a palavra foi 16 
passada ao Sr. Álvaro Yanagui que apresentou a Deliberação CRH nº 254 de 21 de julho de 2021 que 17 
“Aprova critérios para priorização de investimentos pelos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) nas 18 
indicações ao FEHIDRO e revoga a Deliberação CRH nº 188, de 09/11/20216”, e comentou que o art. 19 



  

1º merece atenção, o qual trata das faixas percentuais aprovadas para aplicação anual dos recursos 20 
do FEHIDRO, a respeito das fontes Compensação Financeira pelo Uso de Recursos Hídricos 21 
(CFURH) e Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos (Cobrança), disponíveis em cada CBH, sendo 22 
que essas fontes deverão ser observadas tanto para a elaboração quanto para a atualização do Plano 23 
de Ação e Programa de Investimentos – PAPI. O Sr. Álvaro fez alguns apontamentos e apresentou a 24 
Minuta da Deliberação CBH-PP/226/2021 a qual “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para 25 
fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 26 
2022”. Prosseguindo com a apresentação, comentou sobre os “considerandos”, exibiu os respectivos 27 
artigos do documento, e destacou o parágrafo 2º do art. 2º, que trata sobre os tomadores usuários de 28 
recursos hídricos inadimplentes com a Cobrança, que estes não poderão pleitear recursos de 29 
nenhuma das duas fontes disponíveis. Também apresentou os demais artigos da Minuta, fazendo 30 
alguns esclarecimentos. Assim, a CT realizou algumas adequações no texto da Minuta da Deliberação 31 
CBH-PP/226/2021 conforme sugestões apresentadas e devidamente registradas pelo Sr. Álvaro. 32 
Também foi discutido sobre o Quadro 1 da referida Minuta, que trata sobre as prioridades de 33 
investimentos. Com a palavra, o Sr. Sandro comentou sobre reflexos futuros da captação de água 34 
subterrânea, e sobre a atual situação hídrica. Na sequência o Sr. Luiz Antônio Raizzaro (PM 35 
Presidente Epitácio), Sr. Haroldo Gomes (IPE) bem como o Sr. Roberto Shirasaki (CDRS) deram 36 
contribuições. Posteriormente, o coordenador da CT-PAS agradeceu os apontamentos e observações 37 
apresentados, e destacou que no panorama sobre os investimentos do FEHIDRO via CBH-PP ao 38 
longo dos anos, destacaram-se maior número de projetos sendo de Recuperação de Estradas e 39 
projetos de Sistemas de Galerias. Prosseguindo os PDCs foram analisados, e discutiram sobreos 40 
respectivos percentuais. Assim, a CT-PAS apreciou até o art. 11 da Minuta da Deliberação, e as datas 41 
das atividades serão estudadas e definidas posteriormente. Tratados todos os assuntos da pauta,o Sr. 42 
Gilberto José da Paz Junior agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo 43 
a tratar, eu Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se 44 
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos quinze dias do mês de 45 
setembro de 2021. 46 
 

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

   ________________________ 
Gilberto José da Paz Junior 

Coordenador da CT-PAS 


