
 

 

ATA  DA 9ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃ O E SANEAMENTO CONJUNTA COM A 
7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 
 
Data: 04 de abril de 2022. 
Horário: 09h00 
Local: Sala de reuniões do DAEE. 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS 

• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Andreia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Barbara Florrance de Melo Rocha (Município de Sandovalina); 
• Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 
• Defagner Marcon Pereira (Município de Presidente Prudente); 
• Elisangela Coutinho Armando (Município de Nantes); 
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 
• Fabio Yukio Ogassawara (Município de Sandovalina); 
• Fernando de La Casa Scalon (Município de Álvares Machado); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Hilton Iwao Ubukata (CETESB); 
• Júlio Rodrigues Alves (Município de Narandiba); 
• Luiz Antônio Raizzaro (Município de Presidente Epitácio); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Rafaela Fernandes Gonçalves (Município de Mirante do Paranapanema); 
• Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO). 

 
Membros da CT-AI 

• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Andreia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Bruna Muller de Oliveira (D. E. Mirante do Paranapanema); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Fabio Morong (APEC/UNOESTE); 
• Francisco Torturello (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Patrícia Ferrari da Costa (Município de Álvares Machado); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS). 

 
Convidados: 

• Adair Antônio de F. Santos (Município de Presidente Epitácio); 
• Cleber Lopes Bonilha (Município de Santo Anastácio); 
• Euclides Soares de Freitas (Município de Santo Anastácio); 
• Fraderico Gambardella de Moraes (Município de Presidente Prudente); 
• Higor Augusto Rocha (Município de Sandovalina); 
• Junior Quirino Cavalcante (Município de Mirante do Paranapanema); 
• Rogério Carlos de Souza (Município de Iepê); 

 
 
 
 
 



 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Discussão sobre a Minuta da Deliberação CBH-PP/229/2022 que “Aprova o Plano de Aplicação de 
Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema para o exercício de 2022; 
Outros assuntos e encerramento. 
 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto 
do CBH-PP iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e solicitou que os membros presentes 
se apresentassem. Na sequência, o Sr. Gilberto José da Paz Jr coordenador da CT-PAS cumprimentou 
a todos e apresentou a pauta do dia. Com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias, 
Coordenador da CT-AI solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, a qual foi enviada ao 
e-mail dos membros da CT-AI para conhecimento prévio. Foi acordado o pedido de dispensa, então a 
ata foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Posteriormente a palavra foi passada para o 
Sr. Álvaro Yanagui, que fez uma breve apresentação sobre o andamento dos trabalhos do CBH-PP e 
das respectivas câmaras técnicas. Ainda com a palavra, o Sr. Álvaro apresentou a Minuta da 
Deliberação CBH-PP/229/2022, a qual “Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo 
uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema para o exercício de 2022”. 
E fez alguns comentários sobre como foi o processo de elaboração do Plano de Aplicação, o que foi 
arrecadado e a previsão de recursos a ser arrecadado no ano em exercício. Ainda destacou que a 
referida minuta deve ser apreciada até o final do mês de abril, pela plenária do CBH-PP. Também exibiu 
os anexos da Minuta da Deliberação CBH-PP/229/2022, ocasião em que o Senhores André e Erivelton, 
servidores do DAEE e membros da CT-PAS, os quais atuam na gestão dos recursos da Cobrança pelo 
Uso dos Recursos Hídricos deram esclarecimentos sobre a estimativa de recursos do ano corrente, e 
ainda destacaram que o CBH-PP arrecadou mais do que o previsto em 2021, dada a articulação 
realizada para receber os valores dos usuários que estavam inadimplentes. Com a palavra, o Sr. Álvaro 
comentou que a previsão de arrecadação para o ano em exercício, teve como base a Lei Orçamentária 
Anual – LOA  do estado de São Paulo para 2022. Prosseguindo, apresentou os itens e subitens dos 
anexos da Minuta em análise. Após a apresentação, a Sr.ª Mylenni, Secretária Executiva Adjunta do 
CBH-PP comentou que existe um Manual, o qual é utilizado anualmente para a elaboração do Plano de 
Aplicação de Recursos da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Pontal 
do Paranapanema. Na sequência, o Sr. Álvaro destacou que R$1.185.576,90 é o montante de recursos 
disponíveis para investimentos para 2022. Houve um momento de troca de informações e 
questionamentos, os quais foram respondidos. Os coordenadores da CT-PAS e CT-AI agradecera ma 
a presença de todos, bem como os esforços da Secretaria Executiva do CBH-PP para a organização da 
reunião presencial, e elaboração do Plano de Aplicação.Tratados todos os assuntos da pauta, e nada 
mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após 
lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 04 dias do mês de abril 
de 2022. 
 
 
 _______________________ 

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

    ________________________ 

Gilberto José da Paz Junior 
Coordenador da CT-PAS 


