
  

ATA DA 10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO 
CONJUNTA COM A 18ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASS UNTOS INSTITUCIONAIS 
 
Data: 13 e 17 de julho de 2020. 
Horário: 09h30 minutos. 
Local: on-line (MicrosoftTeams) 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS 

• Jaqueline C. Polegatto (Município de Pirapozinho); 
• Diego Henrique dos Santos (CODASP); 
• Antonio Carlos Cezário (CDRS-Pres. Prudente); 
• Ronaldo Luiz Nascimento (Município de Teodoro Sampaio); 
• Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 
• Ivani Ap. de Souza Pereira (D.E Mirante do Paranapanema). 
• Francisco Torurello (Sec. De Desenvolvimento Regional); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Dalton Thadeu de Mello (SEESP); 
• Rodrigo Dugaich Carniato (Município de Santo Anastácio); 
• Gilberto Aguilar Junior (Município de Mirante do Paranapanema); 

 
Membros da CT-AI 

• Vandir Pedroso de Almeida (Fiesp); 
• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Mylenni G. Lima Sugui (DAEE); 

 
Convidados: 

• Luiz Antônio Raizaro (Município de Presidente Epitácio); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP); 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Outros assuntos; 
3. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário 1 
Executivo Adjunto do CBH-PP iniciou a reunião e passou às instruções para os testes de áudio com os 2 
membros e convidados presentes. Após a realização da chamada e dos testes passou a palavra ao 3 
Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP,agradeceu a participação de todos e apresentou 4 
os informes da Secretaria Executiva.Em seguida, a palavra foi passada para o Sr. Diego Henriques 5 
Santos, Coordenador da CT-PAS, o qual apresentou a pauta da presente reunião, e destacou que 6 
seria dispensada a apreciação da ata da reunião anterior, mas que a mesma foi enviada no e-mail de 7 
todos os presentes, para que seja apreciada e colocada em votação na próxima reunião desta CT. 8 
Após todos manifestarem sobre a proposta do Sr. Diego, deu início à reunião, conforme pauta. 9 
2.Análise da Deliberação COFEHIDRO "AD REFERENDUM " nº 222, de 0 9 de julho de 10 
2020:Com a palavra, o Sr. Sandro esclareceu aos participantes que a reunião conjunta em regime de 11 
urgência se deu em razão da publicação da Deliberação COFEHIDRO “Ad Referendum “ nº 222, de 09 12 
de julho de 2020, cuja a mesma foi recebida pela Secretaria Executiva no dia 10 de julho, data em que 13 
o CBH-PP realizava sua 50º Reunião Ordinária por videoconferência. Comentou ainda que a referida 14 



  

Deliberação reduziu os recursos financeiros do CBH-PP para R$797.485,55 e será necessário 15 
modificar a hierarquização dos empreendimentos já aprovados pela Deliberação CBH-PP/210/2020 no 16 
dia 10 de julho de 2020. O Sr. Secretário Executivo propôs que os empreendimentos aprovados 17 
anteriormente e que ficaram além do limite dos recursos financeiros disponíveis ficassem pré-18 
classificados para o FEHIDRO/2021. A palavra foi passada ao Sr. Roberto Shirasaki que sugeriu que 19 
fosse realizada outra classificação, cujos empreendimentos com maior pontuação, aquelas já 20 
praticadas nas reuniões anteriores da CT-PAS e que fossem reclassificados. Assim em consenso com 21 
todos participantes ficou esclarecido que utilizassem, seguindo a pontuação das reuniões anteriores 22 
da CT-PAS  que utilizassem primeiro os recursos da compensação financeira, até o limite disponível e 23 
posteriormente os recursos da cobrança pelo uso da água. Após comentários e discussões a segunda 24 
proposta foi aceita pela maioria dos participantes e membros das Câmaras. Posteriormente, com a 25 
palavra o Sr. Sandro sugeriu que fosse realizada outra reunião no dia 17 de julho para dar 26 
continuidade nos assuntos da pauta e discutida a minuta da deliberação "ad-referendum" para nova 27 
classificação dos empreendimentos. 28 
3. Aos 17/07/2020 - Continuação das discussões refe rente à Deliberação COFEHIDRO "AD 29 
REFERENDUM " nº 222 de 09 de julho de 2020: Iniciando a reunião, o Sr. Álvaro Yanagui, 30 
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP comentou sobre as instruções para participar da reunião por 31 
videoconferência e fez os testes de áudio com os membros e convidados presentes. Após a realização 32 
da chamada e dos testes passou a palavra ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, 33 
agradeceu a participação de todos e apresentou os informes da Secretaria Executiva. Na seqüência 34 
apresentou a Minuta de Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/211/2020 de 17 de julho de 2020, que 35 
“Altera a Indicação de Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO/2020 e dá outras providências”, 36 
conforme discutido em reunião anterior. A palavra foi passada ao Sr. Alvaro que exibiu a classificação 37 
dos empreendimentos, conforme proposta do Sr. Roberto Shirasaki. Esclareceu ainda que dois 38 
empreendimentos antes classificados pela Deliberação CBH-PP/210/2020 ficaram na lista de 39 
suplência, sendo o Município de Presidente Venceslau classificado em 6º, mas impedido de utilizar os 40 
recursos da cobrança por não estar adimplente com o pagamento dos boletos da cobrança pelo uso 41 
da água e o município de Tarabai pela sua posição, estar relacionado em ultimo lugar na classificação 42 
geral . Após comentários e discussões, todos os participantes concordaram com o conteúdo exposto e 43 
aprovaram a minuta de Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/211/2020 de 17 de julho de 2020. 44 
4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Secretário Executivo do CBH-PP e os 45 
coordenadores das Câmaras agradeceram a participação de todos e encerraram a reunião. Nada mais 46 
havendo a tratar, eu, Alvaro Yanaagui, Secretárioad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, 47 
será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 17 dias do mês de julho de 2020. 48 
 49 
 
 
____________________________   ________________________________________________________ 

Diego Henrique dos Santos Marcelo de Oliveira Néias Alvaro Yanagui 
Coordenador da CT-PAS Coordenador da CT-AI Secretário ad-doc 

 
 
 
 
 
 
 


