
  

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO.  
Data: 19 de junho de 2019. 
Horário: 09h30  
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• Antônio Carlos Cezário (CDRS/EDR Presidente Prudente); 
• Dalton Thadeu de Mello (SEESP); 
• Danilo Cesar Rodrigues (DAEE); 
• Fernando de La Casa Scalon (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Gilberto José da Paz Jr (SABESP); 
• Gilson Carlos Bicudo (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 
• Guilherme Bortoluzzi Cabrera (Prefeitura Municipal de Álvares Machado); 
• Juliana Correa Bertocco (DAEE); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Luiz Eduardo de Castro Silva (Prefeitura Municipal de Martinópolis); 
• Nadia de Sousa Bastos (AESABESP); 
• Paulo Feriam (Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Rodrigo Bernardes Freire (CFB); 
• Rodrigo Dugaich Carniato (Prefeitura Municipal de Santo Anastácio); 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP); 

 
Participantes Convidados: 

• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Elisângela Coutinho Armando (Prefeitura Municipal de Nantes); 
• Haroldo Borges Gomes (IPE); 
• Matheus Horácio do C. Pereira (UNESP); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP). 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Análise e pontuação da documentação dos projetos protocolizados visando a hierarquização dos 

Recursos FEHIDRO 2019; 
3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário 1 
Executivo do CBH-PP iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e deu esclarecimentos 2 
sobre a dinâmica da presente reunião. Em seguida foi justificada a ausência do Sr. Diego Henriques 3 
Santos, Coordenador da CT-PAS, sendo que a presente reunião seria conduzida pelo Sr. Gilberto 4 
José da Paz Jr, Vice-coordenador. Com a palavra o Sr. Gilberto cumprimentou a todos, e procedeu a 5 
leitura da ata da reunião anterior que, após lida e realizadas as devidas correções, foi colocada em 6 
votação e aprovada por unanimidade. 7 
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados  visando a hierarquização dos 8 
Recursos FEHIDRO 2019: Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Sandro que 9 
apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, e após deu esclarecimentos sobre a 1ª 10 
fase para obtenção dos recursos FEHIDRO, onde foram realizadas visitas técnicas em 2019. 11 
Posteriormente o Sr. Sandro informou que 6 projetos foram protocolizados no período de 13 e 14 12 
(quinta e sexta-feira) do mês de junho de 2019 na sede da Secretaria Executiva do CBH-PP, sendo 13 



  

que os mesmos encontram-se em seus respectivos envelopes. O Sr. Sandro acrescenta ainda que 14 
Pres. Venceslau perdeu o prazo final do protocolo, dia 14 de junho e protocolou seu empreendimento  15 
no dia da reunião das vistas às documentações pela CT-AI, 17 de junho, daí a razão de um 16 
empreendimento a mais, ou seja, totalizando 7 empreendimentos para as primeiras análises pelas 17 
câmaras CT-AI, CT-EA.   Após, organizaram-se em grupos, deram início a análise dos projetos. 18 
Prosseguindo, o Sr. Sandro esclareceu que o município de Sandovalina não conseguiu protocolizar o 19 
pleito até a data limite e em razão do saldo existente, solicitou aos membros da CT-PAS a inclusão do 20 
projeto para o pleito FEHIDRO 2019. Após discussões, o pedido foi aceito pelos membros presentes. 21 
Outra questão colocada pelo Sr Sandro foi o caso do município de Estrela do Norte, que tinha o 22 
projeto pré-classificado, conforme Deliberação CBH-PP/191/2018, mas que também não protocolizou 23 
na data limite. Após as discussões, os membros apresentaram as inconsistências dos projetos 24 
analisados e a CT-PAS decidiu que o município de Sandovalina e Estrela do Norte teria até o dia 28 25 
de junho para protocolizarem os pleitos na sede da Secretaria Executiva, bem como os municípios de 26 
Pirapozinho, Álvares Machado e a APTA deveriam apresentar no mesmo prazo os documentos 27 
faltantes que foram observados e devidamente anotados em suas respectivas fichas de análise. Este 28 
novo prazo foi acordado pela câmara em razão de se observar que haveria recursos financeiro 29 
FEHIDRO/2019  suficiente para atender todos os pleitos apresentados. 30 
3.  Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Gilberto José da Paz Jr agradeceu a 31 
presença e a contribuição de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 32 
Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 33 
quem de direito. Presidente Prudente, aos dezenove dias do mês de junho de 2019. 34 
 
 
 ________________________ 

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

_____________________________ 

Gilberto José da Paz Jr 
Vice-Coordenador da CT-PAS 


