
  

ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E SANEAMENTO. 
 
Data: 23 de setembro de 2019. 
Horário: 09h30  
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP. 
 

I. PRESENTES 
 
Membros da CT-PAS: 

• Antônio Carlos Cezário (CDRS/Presidente Prudente); 
• Carla de Souza leão (CFB); 
• Diego Henriques Santos (CODASP); 
• Fernando de LacasaScalon (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Gilson Carlos Bicudo (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 
• Hilton IwaoUbukata (CETESB); 
• Jaqueline Claro Polegatto (Prefeitura Municipal de Pirapozinho); 
• Juliana Correa Bertocco (DAEE); 
• Mário Augusto Totti (CDRS/Presidente Venceslau); 
• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY Club de Álvares Machado); 

 
Convidados: 

• Mylenni G. Lima Sugui (DAEE); 
• Nelissa G. Balarim (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP). 

 
PAUTA DA REUNIÃO 

1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados, visando à pontuação e hierarquização dos 

Recursos FEHIDRO 2019 (Segundo Período); 
3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

II. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr.Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do 1 
CBH-PP agradeceu a presença de todos e iniciando a reunião apresentou a respectiva pauta.Em seguida, com a 2 
palavra, o Sr. Diego Henriques Santos, Coordenador da CT-PAS, cumprimentou a todos presentes, e procedeu à 3 
leitura da ata da reunião anterior, a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 4 
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados , visando a pontuação e hierarquização dos 5 
Recursos FEHIDRO 2019 (Segundo Período): Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo falou sobre a política do 6 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos, apontou que a Deliberação COFEHIDRO nº207, de 07 de agosto de 7 
2019 estipulou o prazo de 30/09/2019, para que os CBHs aprovassem as deliberações de indicação ao 8 
FEHIDRO pertinente ao segundo período. E na sequencia passou a dinâmica da reunião para a análise dos 9 
projetos, os quais foram protocolizados dia 06 de setembro de 2019,na Secretaria Executiva do CBH-PP visando 10 
a obtenção de recursos FEHIDRO/2019 (2º período), sendo que o calendário a ser atendido ficou definido 11 
conforme a Deliberação “Ad referendum” CBH-PP/201/2019 , que “aprova diretrizes, critérios e estabelece o 12 
segundo período de indicações para fins de hierarquização de empreendimentos para utilização dos Recursos 13 
do FEHIDRO/2019.” O Sr. Sandro destacou que no 11 de setembro de 2019, foram realizadas duas visitas 14 
técnicas pelo grupo especial técnico, sendo elas na cidade de Taciba e de Presidente Prudente. Após fornecidas 15 
as orientações para os trabalhos, os membros presentes organizaram-se em três grupos, e iniciaram  a análise e 16 
pontuação dos projetos, exceto o da  Prefeitura Municipal de Iepê. Durante os trabalhos, cada empreendimento 17 
teve sua ficha de análise devidamente preenchida, e encerradas as análises a palavra foi passada para o Sr. 18 
Sandro que fez algumas considerações.   19 
3.Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Diego Henriques, coordenador da CT-PAS, 20 
agradeceu a presençae a contribuição de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 21 
Guerra Lima Sugui, Secretáriaad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de 22 
direito. Presidente Prudente, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2019. 23 
 
 
 
 
 

________________________ 

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

_____________________________ 

Diego Henriques dos Santos 
Coordenador da CT-PAS 


