
  

 
ATA DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E SANEAMENTO,  
 
Data: 15 demaio de 2020. 
Horário: 09h30  
Local: on-line (Microsofit Teams) 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• Carla de Souza leão (CFB); 
• Diego Henrique Santos (CODASP); 
• Elson Felici (APEC/UNOESTE); 
• Ivani Ap. de Souza Pereira (D.E. Mirante do Paranapanema); 
• Luiz Eduardo de Castro Silva (Prefeitura Municipal de Martinópolis); 
• Mário Totti (CDRS); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Rodrigo Carniato (Prefeitura Municipal de Santo Anastácio). 

 
 
 
Convidados: 

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

 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Discussões referente ao protocolo dos empreendimentos FEHIDRO/2020, bem como procedimentos 

para análise, pontuação e classificação dos empreendimentos. 
2. Outros assuntos; 
3. Encerramento. 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Disussões referente ao protocolo dos empreendimento s FEHIDRO/2020, bem como 1 
procedimentos para análise, pontuação e classificaç ão dos empreendimentos: Com a palavra, o 2 
Sr. Diego Henriques Santos (CODASP), Coordenador da CT-PAS cumprimentou a todos, apresentou 3 
a pauta e iniciou a reunião. A palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário 4 
Executivo do CBH-PP que agradeceu a presença de todos, justificou que na presente pauta não 5 
consta da apreciação da reunião anterior, a qual será apreciada na próxima que for realizada 6 
presencialmente, e iniciou a apresentação dos informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Ainda 7 
com a palavra, o Sr. comentou das atividades do CBH-PP propostas para o primeiro semestre de 8 
2020, e que até o momento não foi deliberado sobre indicações para aplicação dos recursos do 9 
FEHIDRO/2020, e destacou que o primeiro prazo para protocolo físico de projetos para o pleito do 10 
FEHIDRO/2020, conforme a Deliberação CBH-PP/204/2019 seria nos dias 02 e 03 de abril, contudo, 11 
devido a situação da pandemia pela COVID-19, a CT-AI reuni-se por meio digital nos dias 30 de abril e 12 
dia 04 de maio,  quando foi elaborada a Deliberação “Ad Referendum”/207/2020 a qual apontou novas 13 
datas para os protocolos, sendo os dias 28 e 29 de maio.  Após as considerações apresentadas, foi 14 
discutido sobre a necessidade de se adequar os procedimentos para os protocolos, sendo que o 15 
período de quarentena ainda persiste, impossiblitando reuniões presenciais, bem como o 16 
funcionamento somente de órgãos de serviços essenciais. As Srs. Ivani (D.E. Mirante do 17 
Paranpanema) e Carla (CFB) deram suas contribuições, bem como o Sr. Roberto (Rotary Club de 18 
Álvars Machado). Em seguida o Sr. Diego destacou sobre os cuidados de saúde a serem tomados por 19 



  

todos, e pontuou que houve manifestação unânime dos presentes, para que as reuniões para análises 20 
e pontuação dos projetos não fossem presenciais. Assim, após um momento de discussões e troca de 21 
ideias, esta Câmara Técnica entendeu que os protocolos deveriam ser realizados exclusivamente por 22 
meio digital.  23 
3. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Diego Henriques, coordenador da CT-24 
PAS, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 25 
Guerra Lima Sugui, Secretáriaad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 26 
quem de direito. Presidente Prudente, aos quinze dias do mês de maio de 2020. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Diego Henriques dos Santos 
Coordenador da CT-PAS 

_____________________ 

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


