
  

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO 
– CT- PAS BIÊNIO 2021/2022 
 
Data: 19 de maio de 2021 
Horário: Início 09h00 (Com intervalo das 11h40  as  14h:00) 
Local: Reunião on-line (Google Meet) 
 
PRESENTES 
Membros CT-PAS: 

• Alba Arana (APEC/UNOESTE); 
• Aline da Silva Leonardo (PM de Estrela do Norte); 
• Andréia C. Silva Hirata (APTA); 
• Antônio Carlos Cezário (CDRS); 
• Carlos Alberto Arraes (representando a CDPEMA); 
• Elisângela Coutinho Armando (PM de Nantes); 
• Felipe Emanuel dos Santos Moraes (PM de Pirapozino); 
• Fernando De La Casa Scalon (PM de Álvares Machado); 
• Fernando Sérgio Okimoto (representando a FCT-UNESP); 
• Gilberto de Oliveira Aguilar Junior (PM de Mirante do Paranapanema); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Ligia Marins da Costa (PM de Estrela do Norte); 
• Livia A. dos Santos Josué (PM de Presidente Venceslau); 
• Luiz Antônio Raizzaro (PM de Presidente Epitácio); 
• Manuel Carlos de Moraes Guerra (AESABESP); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Roberto Y. Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Rodrigo Carniato (PM de Santo Anastácio); 
• Rogério Carlos de Souza (PM de Iepê); 

 
Membros CT-PAS (14H00): 

• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Amarílis Beraldo Rós (APTA); 
• Antônio Carlos Cezário (CDRS); 
• Cinthia Batista (???); 
• Elisângela Coutinho Armando (PM de Nantes); 
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 
• Fernando De La Casa Scalon (PM de Álvares Machado); 
• Gilberto de Oliveira Aguilar Junior (PM de Mirante do Paranapanema); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Livia A. dos Santos Josué (PM de Presidente Venceslau); 
• Luiz Antônio Raizzaro (PM de Presidente Epitácio); 
• Manuel Carlos de Moraes Guerra (AESABESP); 
• Roberto Y. Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Rodrigo Carniato (PM de Santo Anastácio); 

 
• Convidados: 
• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Letícia Vieira (PM de Taciba); 
• Márcio Rogério Pontes (PM de Indiana); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP) 

 
 



  

PAUTA DA REUNIÃO 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Análise da documentação e início da pontuação dos projetos protocolizados visando à 
hierarquização dos Recursos FEHIDRO 2021; 
Outros assuntos; 
Encerramento. 
 

RELATO DOS RESULTADOS 1 
1. Início: Com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP cumprimentou 2 
a todos, e comentou sobre o objetivo da presente reunião. Na sequência fez a apresentação dos 3 
Informes da Secretaria Executiva do CBH-PP enfatizando a  importância da presente reunião, a qual 4 
consta do cronograma proposto pelo inciso IV, do art. 15 da Deliberação CBH-PP/221/2021 de 12 de 5 
março de 2021, que "Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e 6 
indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2021." Posteriormente, 7 
o Sr. Sandro destacou o art. 14 da Del. CBH-PP/221/2021, o qual dispõe sobre os tomadores que 8 
possuem  pendências em seus empreendimentos, e que ficam impossibilitados de participarem do 9 
pleito FEHIDRO/2021, bem como sobre outros artigos que impossibilitam a análise e pontuação dos 10 
empreendimentos. A palavra foi passada ao Sr. Gilberto José da Paz Junior (SABESP), Coordenador 11 
da CT-PAS que cumprimentou a todos, fez a leitura da pauta da reunião e esclareceu que a ata da 12 
última reunião desta Câmara Técnica foi enviado por e-mail aos membros, e caso houvesse alguma 13 
contribuição ou correção a ser feita solicitou que fosse manifestado naquele momento. E não havendo 14 
qualquer objeção pelos membros presentes, a ata da reunião anterior foi colocada em votação e 15 
aprovada por unanimidade. Prosseguindo, deu início à apreciação do próximo assunto da pauta.  16 
2. Análise da documentação e início da pontuação dos projetos protocolizados visando à 17 
hierarquização dos Recursos FEHIDRO 2021 : A palavra foi passada para o Sr. Sandro Selmo que 18 
fez esclarecimentos de como seria a dinâmica para a análise dos documentos e início da pontuação 19 
dos projetos, e ressaltou que os documentos para o protocolo deveriam constar do Sistema 20 
SINFEHIDRO 2.0, e que a referida documentação também deveria ser enviada ao e-mail da Secretaria 21 
Executiva do CBH-PP, exceto o Anexo I. Em seguida, a palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui, 22 
que informou a lista dos protocolos recebidos: 1 – P.M. de Presidente Epitácio, 2 – ITESP, 3 – PM de 23 
Pirapozinho, 4 – PM de Iepê, 5 – PM de Mirante do Paranapanema, 6 – PM de Teodoro Sampaio, 7 – 24 
PM de Caiuá, 8 – PM de Santo Anastácio, 9 – PM de Marabá Paulista, 10 – PM de Álvares Machado, 25 
11 – PM de Presidente Venceslau, 12 – PM de Indiana, e 13 – PM de Nantes. Em seguida, os 26 
membros presentes iniciaram a análise  dos empreendimentos sempre observando as observações 27 
apontadas nas planilhas resumos de analises elaboradas na reunião da CT-AI as quais foram exibidas 28 
para conhecimento de todos. Na sequência, com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo 29 
do CBH-PP, esclareceu que houve um engano quanto ao empreendimento protocolado pelo Município 30 
de Nantes, sendo que o mesmo não foi realizado o "checklist" pela CT-AI, entendendo que havia 31 
empreendimento do município deliberado em 2018 não concluído, ou seja, não atenderia o disposto 32 
na Deliberação CBH-PP/221/2021 em seu Art. 14 ” Aqueles tomadores que estiverem com seus 33 
empreendimentos deliberados pelo CBH-PP até 2018, inclusive, e ainda não concluídos, física e 34 
financeiramente (concluído no SINFEHIDRO), até a data limite para entrega dos projetos, estabelecido 35 
pelo Art. 15, inciso I desta Deliberação não terão seus projetos pontuados e hierarquizados." 36 
Acrescentou que houve engano relativo a este município e que aquele que consta no sistema 37 
SINFEHIDRO como "em execução" trata-se de empreendimento deliberado em 2019. Acrescentou 38 
então que assim sendo esta CT-PAS deveria realizar o "checklist" na presente reunião e o 39 
empreendimento ser analisado e pontuado. Isto esclarecido o Sr. Gilberto coordenador da CT-PAS 40 
questionou se todos entenderam a situação e se deveria ser realizado o "checklist" na presente 41 
reunião. Foi aceito por unanimidade e realizado o  "checklist" para posteriormente ser analisado e 42 
pontuado o empreendimento do Município de Nantes. Em seguida inicia-se a análise e pontuação dos 43 
empreendimentos protocolizados. Dando prosseguimento o Sr. Alvaro Yanagui apresentou os 44 
documentos projetando os arquivos dos respectivos tomadores relativo aos empreendimentos, 45 
iniciando pelo Município de Presidente Epitácio sendo que as observações apontadas pela CT-PAS 46 
foram devidamente anotadas em formulário  próprio, uma vez realizada as analises foram atribuídas 47 
as pontuações, devidamente anotadas em formulário próprio, sendo alisados os empreendimentos até 48 
o empreendimento do Município de Mirante do Paranapanema no período da manhã . Assim, devido 49 
ao horário foi sugerido um intervalo para almoço, com retorno previsto para às 14h00. 50 



  

3. Continuidade da reunião 14h00 de 19/05/2021:  Dando continuidade a análise da documentação e 51 
reinício da pontuação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos Recursos FEHIDRO 52 
2021, retomaram os trabalhos a partir da analise do projeto do Município de Teodoro Sampaio. Em 53 
seguida foi realizada a analise do projeto do Município de Santo Anastácio, quando houve 54 
argumentações sobre os critérios de avaliações relativo a projetos de adequação de estradas rurais, 55 
ocasião em que o Sr. Carlos Cezario (CDRS) deu alguns esclarecimentos sobre os padrões de 56 
projetos. Posteriormente foi realizada a analise do projeto do Município de Marabá Paulista, sendo que 57 
o Sr. Sandro destacou o art. 4 da Del. CBH-PP/221/2021 de 12 de março de 2021, e após um 58 
momento de discussões foi verificado que o Termo de Referencia - TR, foi apresentado fora do prazo 59 
em 18 de maio de 2021, embora o projeto tenha sido cadastrado no sistema SINFEHIDRO 2.0. Na 60 
revisão do TR o "Responsável Técnico" apontado, sem assinatura inclusive, não era o mesmo que 61 
assinou o Cronograma Físico/Financeiro, assim os membros da CT-PAS presentes à reunião optaram 62 
por não pontuar o empreendimento, acrescentaram ainda que a planilha orçamentária, também 63 
assinada por técnico diferente do apontado no TR não apresentou a fonte de referência e utilizando 64 
unidade vb (verba). Prosseguindo, foi realizada a analise do projeto do Município de Álvares Machado, 65 
e iniciaram a pontuação. Apos foi o projeto do Município de Presidente Venceslau, e o Sr. Álvaro 66 
destacou que, os documentos apontados na analise da CT-AI não foram apresentados por e-mail, mas 67 
sim cadastrados no Sistema SINFEHIDRO 2.0. Houve um momento de discussões e destacado o art. 68 
15 da Del. CBH-PP-221 que trata sobre a obrigatoriedade de enviar os documentos para o e-mail da 69 
Secretaria Executiva do CBH-PP, portanto ficou decidido pela não pontuação do projeto também em 70 
razão da falta de documentação e por não constar a assinatura do responsável legal, conforme 71 
previsto no Art. 7 da Deliberação supracitada. Em seguida foi realizada a analise do projeto do 72 
Município de Indiana, e iniciada a pontuação. O próximo projeto que passou por analise pela CT-PAS 73 
foi o do Município de Nantes, e também iniciada a pontuação. Após, o Sr. Sandro informou que a 74 
pontuação final dos empreendimentos acontecerá depois das visitas técnicas. E foi montado um grupo 75 
técnico para participarem das respectivas visitas sendo: representante do segmento  Sociedade Civil o 76 
Sr. Roberto Shirasaki (Rotary Clube de Álvares Machado); representante do segmento Municípios a 77 
Sra Elisângela Coutinho Armando ( P.M. de Nantes; representantes do segmento Estado o Sr. Antônio 78 
Carlos Cezário (CDRS), o Sr Álvaro Yanagui (DAEE) e o Sr. Erivelton Roberto de Godoy (DAEE). Em 79 
seguida após entendimentos ficou estabelecido que na pontuação final será reavaliado a questão de 80 
falta de documentação, atribuindo notas pela quantidade de documentação não apresentada e pela 81 
relevância da documentação faltante. 82 
4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Roberto Selmo agradeceu a 83 
presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Mylenni Guerra Lima Sugui, 84 
Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. 85 
Presidente Prudente, aos dezenove dias do mês de maio de 2021. 86 
 

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

__________________________ 
     Sandro Roberto Selmo 
Secretário Executivo do CBH-PP 


