
 

 

ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E SANEAMENTO  
 
Data: 27 de janeiro de 2022. 
Horário: 09h00 
Local: on-line (Google Meet) 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS 

• Aline da Silva Leonardo (Município de Estrela do Norte); 
• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 
• Elisangela Coutinho Armando (Município de Nantes); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Júlio Rodrigues Alves (Município de Narandiba); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Ligia Costa (Município de Estrela do Norte); 
• Livia A. dos Santos Josué (Município de Presidente Venceslau); 
• Manuel Carlos de Morais Guerra (AESABESP); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Maria Cristina Rizk (FCT-UNESP); 
• Paulo Cesar Durante (Secretaria Estadual da Saúde); 
• Sandra Cristina da Silva Ramos (Município de Martinópolis); 

 
 
Convidados: 

• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP). 

 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Discussão dos critérios para priorização de investimentos FEHIDRO/2022 conforme Deliberação 
CRH/246 que aprova a revisão dos PDC’s; 
Outros assuntos e encerramento. 
 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: Iniciando a reunião o Sr. Álvaro Yanagui, 1 
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP cumprimentou a todos, e passou a palavra para a Sr.ª 2 
Mylenni para realização da chamada e testes de áudio. Posteriormente o Sr. Álvaro comunicou sobre 3 
o falecimento do Sr. Sandro Roberto Selmo, uma triste perda para o CBH-PP e todo o sistema 4 
integrado de recursos hídricos. Em seguida informou as indicações do DAEE para a Secretaria 5 
Executiva do CBH-PP: Álvaro Yanagui, Secretário Executivo e Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária 6 
Executiva Adjunta. A palavra foi passada para a Srª Mylenni, que cumprimentou a todos e realizou a 7 
chamada e teste de áudio. Com a palavra o Sr. Gilberto José da Paz Jr, coordenador da CT-PAS 8 
cumprimentou a todos, comentou com pesar sobre o falecimento do Sr. Sandro, e apresentou a pauta 9 
da presente reunião. Em seguida a Sr.ª Mylenni comunicou sobre as duas últimas reuniões da CT-10 



 

 

PAS, que não tiveram a apreciação das respectivas atas. Assim, o Sr. Coordenador solicitou a 11 
apreciação das atas pela CT-PAS, que após lidas foram colocadas em votação e aprovadas por 12 
unanimidade. Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Álvaro Yanagui que iniciou 13 
sua apresentação destacando a Deliberação CRH nº246 e as exigências do artigo 2º, as quais foram 14 
cumpridas pelo CBH-PP. E quanto ao artigo 3º da Del. CRH-246 comentou sobre a necessidade da 15 
adequação da minuta da deliberação sobre critérios para utilização dos recursos do FEHIDRO/2022. 16 
Dando continuidade, informou que outro assunto a ser levado para apreciação da plenária será o 17 
Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança, o qual a Sr.ª Mylenni está trabalhando com sua 18 
elaboração. Na sequência, o Sr. Álvaro exibiu a Minuta da Deliberação Ad Referendum CBH-19 
PP/228/2022, de 27/01/2022 a qual “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de 20 
hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO/2022”. O 21 
Sr. Álvaro deu mais esclarecimentos, e comentou sobre a Deliberação CBH-PP/224/2021 que trata do 22 
cadastramento prévio de empreendimentos com previsão para 2022/2023, então todos que 23 
apresentaram cadastro conforme tal Deliberação, foram inseridos no Plano de Ação e Programa de 24 
Investimento e consequentemente estariam aptos para apresentar pleito para o FEHIDRO 2022. 25 
Quanto as prioridades o Sr. Álvaro informou que serão as mesmas do ano anterior, não havendo 26 
alterações. Finalizando a apresentação da Minuta da Deliberação Ad Referendum CBH-PP/228/2022, 27 
o Sr. Alvaro exibiu o artigo 15 o qual dispõe sobre o cronograma e prazos, conforme as datas previstas 28 
a seguir: de 27/04/2022 ao dia 29/04/2022, até às 23h59 para envio dos documentos por via 29 
exclusivamente digital, através do e-mail: contato.cbhpp@gmail.com e sistema SIGAM – 30 
SINFEHIDRO 2.0; 02/05/2022 às 09h00 reunião da CT-AI, para análise da documentação das 31 
solicitações protocolizadas; 03/05/2022 às 09h00 reunião da CT-EA para análise, pontuação e 32 
hierarquização das solicitações protocolizadas. Referente à Educação Ambiental, e vistas nas demais 33 
solicitações; 04/05/2022 reunião da CT-PAS para análise, pontuação e hierarquização das solicitações 34 
protocolizadas; de 09/05/2022 ao dia 27/05/2022 para realização das visitas técnicas e avaliação 35 
prévia de projetos estruturais; 17/06/2022 às 09h30 realização da Reunião Plenária do CBH-PP, para 36 
deliberar sobre Prioridades de Investimentos a serem indicados ao FEHIDRO 2022. Após a 37 
apresentação houve um momento de discussões e esclarecimentos, e informado que a Secretaria 38 
Executiva do CBH-PP fica à disposição para orientações e sanar eventuais dúvidas. Em outros 39 
assuntos, o Sr. Álvaro comentou sobre o e-mail da Coordenadoria de Recursos Hídricos – SIMA 40 
enviado para o CBH-PP, sobre a planilha final de apuração do Rateio FEHIDRO-CFURH a ser 41 
aplicada para o ano de 2022, constando o percentual final de distribuição, sendo o do CBH-PP de 42 
10,22%, o que corresponde 10,22% de 35%. Tratados todos os assuntos da pauta, e nada mais 43 
havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, 44 
se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 27 dias do mês de janeiro 45 
de 2022. 46 
 
 
 _______________________ 

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

    ________________________ 

Gilberto José da Paz Junior 
Coordenador da CT-PAS 


