
 
 

ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO 
– CT-PAS BIÊNIO 2021/2022 
 
Data:07de junho de 2021 
Horário:09h00 
Local:Reuniãoon-line (Google Meet) 
 
PRESENTES 
Membros CT-PAS: 

 Andréia C. Silva Hirata (APTA); 

 Antônio Carlos Cezário (CDRS); 

 Barbara Florrance Rocha (P.M. de Sandovalina); 

 Carla de Souza Leão (CFB/SIMA); 

 Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 

 GilmárioLibório de Araújo (CDPEMA); 

 Hilton IwaoUbukata (CETESB); 

 Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 

 Livia A. dos Santos Josué (PM de Presidente Venceslau); 

 Luiz Antônio Raizzaro (PM de Presidente Epitácio); 

 Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 

 Patrícia  Ferrari da Costa (representando a P.M. de Álvares Machado); 

 Paulo Cesar Durante (Secretaria Estdual da Saúde); 

 Renata Ribeiro de Araújo (UNESP); 

 Roberto YassuoShirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 

 Rodrigo Carniato (PM de Santo Anastácio); 

 Rogério Carlos de Souza (PM de Iepê); 
 

 Convidados: 

 Álvaro Yanagui (DAEE); 

 Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 

 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; 
Continuidade e finalização 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, agradeceu a 2 
participação dos presentes e cumprimentou a todos. Na sequência, passou aos informes da Secretaria 3 
Executiva e na oportunidade esclareceu que a presente reunião se justificou em razão da conclusão 4 
das visitas técnicas nos municípios tratados na última reunião. Assim, passou a palavra ao Sr. Gilberto 5 
José da Paz Junior, coordenador da CT-PAS que deu boas vindas a todos e passou à leitura da pauta 6 
da reunião. Prosseguindo, o mesmo fez a leitura da ata da reunião passada, cuja mesma foi corrigida 7 
e aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos assuntos da pauta, solicitou ao Sr. Álvaro que 8 
apresentasse a pontuação das visitas técnicas, bem como esclarecesse como se procedeu os critérios 9 
de avaliação das mesmas. Prosseguindo, o Sr. Álvaro explanou que a equipe utilizou os mesmos 10 
critérios de avaliação para os empreendimentos de Álvares Machado, Santo Anastácio e Mirante do 11 
Paranapanema, uma vez que todos eles apresentaram projeto de controle de erosão em estrada rural. 12 
Excetuando-se apenas para o município de Presidente Epitácio, cuja proposta foi construção de 13 
galeria de águas pluviais. Após, o Sr. Álvaro apresentou a pontuação final e a classificação da 14 
seguinte forma: 1º lugar, com maior pontuação foi o  Município de Presidente Epitácio, 2º lugar 15 
Município de Santo Anastácio, 3º lugar Município de Álvares Machado, 4º lugar Município de Iepê, 5º 16 



 
 

lugar Município de Mirante do Paranapanema, 6º lugar Município de Nantes, 7º lugar Município de 17 
Indiana, 8º lugar Município de Teodoro Sampaio e 9º lugar Município de Marabá Paulista. 18 
Acrescentando ainda na seqüência que a Fundação ITESP, Município de Pirapozinho, Município de 19 
Caiuá e Município de Presidente Venceslau foram desclassificados, segundo critérios disposto em 20 
artigos da Deliberação CBH-PP/221/2021. Ainda com a palavra, explicou que as propostas deverão 21 
respeitar os percentuais de prioridade de investimentos por Programa de Duração Continuada (PDC), 22 
conforme disposto no Plano de Bacia do CBH-PP, bem como Deliberação CBH-PP/221/2021 e dessa 23 
forma serão investidos até 60% dos recursos na Prioridade 1 (PDC’s 3, 4 e 5) e até 15% na Prioridade 24 
2 (PDC’s 1, 2 e 8), e se porventura existir saldo, poderá haver o remanejamento dos recursos para o 25 
melhor aproveitamento dos mesmos. Sendo assim, somente os dois primeiros colocados, Município de 26 
Presidente Epitácio e Município de Santo Anastácio conseguirão utilizar os recursos para a prioridade 27 
"1" (PDC 3) e o Município de Iepê e Município de Nantes utilizarão recursos da Prioridade "2" (PDC 1). 28 
Após esclarecimentos dos percentuais e hierarquização apresentou os quadros resumos de utilização 29 
dos recursos do FEHIDRO 2021, conforme classificação, bem como a lista de tomadores suplentes, 30 
para o caso de houver retorno de recursos por cancelamentos de contratos empreendimentos dos 31 
anos anteriores ou desclassificação de empreendimentos indicados no presente ano por razões 32 
diversas.  Concluindo, passou a palavra ao coordenador Gilberto, que agradeceu a apresentação e 33 
parabenizou a todos pelo empenho e transparência nos resultados. 4. Encerramento: Tratados todos 34 
os assuntos da pauta, o Sr.Sandro Roberto Selmo agradeceu a presença de todos e encerrou a 35 
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta 36 
ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos sete 37 
dias do mês de junho de 2021. 38 
 

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

__________________________ 
Sandro Roberto Selmo 

Secretário Executivo do CBH-PP 


