
  

 
ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO,  
 

Data: 22 de junho de 2020. 
Horário: 09h30 minutos. 
Local: on-line (Microsofit Teams) 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• Antônio CarlosCezário (CDRS); 1 
• Carla de Souza leão (CFB); 
• Diego Henrique Santos (CODASP); 
• Gilberto José da Paz Junior (AESABESP); 2 
• Jaqueline C. Polegatto (Município de Pirapozinho); 3 
• Luiz Eduardo de Castro Silva (Município de Martinópolis) 4 
• Mário Totti (CDRS); 
• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Ronaldo Nascimento (Município de Teodoro Sampaio); 5 
• Rodrigo Carniato (Município de Santo Anastácio). 

 

Convidados: 
• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Elisangela Coutinho Armando (Município de Nantes); 6 
• Mylenni G. Lima Sugui (DAEE); 
• Paulo Feriani (Município de Presidente Venceslau) 7 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP); 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Continuidade na reunião da CT-PAS de 15/06/2020, referente a pontuação FEHIDRO 2020; 
2. Outros assuntos; 
3. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início: O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agradeceu a presença de 8 
todos iniciou a reunião. Com a palavra o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto passou 9 
instruções para os testes de áudio com os membros presentes. Após a realização da chama e dos 10 
testes, foi apresentado pelo Sr. Sandro os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP.  11 
2.Continuidade na reunião da CT-PAS de 15/06/2020, re ferente a pontuação FEHIDRO 2020:  12 
Com a palavra, o Sr. Sandro fez alguns apontamentos, e os presentes manifestaram-se quanto a 13 
qualidade de alguns dos projetos protocolizados para o pleito do FEHIDRO/2020, e discutiram 14 
sobre a questão dos PDCs.  Foi exibida a relação dos projetos que estavam aptos a serem 15 
contemplados com recursos do FEHIDRO/2020. Após um momento de discussões e 16 
esclarecimentos algumas propostas foram apresentadas referente aos empreendimentos dos 17 
Municípios de Tarabai e de Estrela do Norte, sendo que o Sr. Diego mediou a votação, computando 18 
10 votos a favor para que os dois projetos fossem reanalisados e pontuados, e que fosse dado um 19 
prazo para readequação e complementação dos empreendimentos apresentados por ambos, 20 
havendo apenas 01 voto para a desclassificação destes dois empreendimentos. Assim foi proposto 21 
que até a próxima reunião da CT-PAS, que seria no dia 29 de junho, estes dois municípios 22 
reenviassem as correções necessárias  Posteriormente, quanto ao empreendimento do Município 23 
de Indiana, foi discutido para que o responsável técnico apresentasse as devidas correções 24 
levantadas pela câmara técnica, tendo em vista que o projeto seja apresentado de acordo com as 25 
características e necessidades e a área correspondente a UGRHI-22, até a próxima reunião 26 
agendada pela CT-PAS, dia 29 de junho, segunda-feira próxima. 27 
3.Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Diego Henriques, coordenador da 28 
CT-PAS, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, 29 

_____________________ 



  

Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretáriaad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será 30 
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 22 dias do mês de junho de 2020. 31 
 
 

_________________________ 

Diego Henriques dos Santos 
Coordenador da CT-PAS 


