
 
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-
PAS BIÊNIO 2021/2022 
 
Data: 27 de setembro de 2021 
Horário: 09h30 
Local: Reuniãoon-line (Google Meet) 
 
PRESENTES 
Membros CT-PAS: 

• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Andréia C. Silva Hirata (APTA); 
• Antônio Carlos Cezário (CDRS); 
• Carlos Alberto Arraes (representando a CDPEMA); 
• Carla de Souza Leão (CFB) 
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 
• Felipe Morais (representando a P. M. de Pirapozinho); 
• Gilberto de O. Aguilar Junior (P.M. Mirante do Paranapanema); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Hilton IwaoUbukata (CETESB); 
• JulioRodrigues Alves (P.M. de Narandiba); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Livia A. dos S. Josué (P.M. de Pres. Venceslau); 
• Marcelo Gomes de O. Neias (UEPP); 
• Maria Cristina Rizk(UNESP); 
• Roberto YassuoShirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 

 
Convidados: 

• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP); 

 
PAUTA DA REUNIÃO 

 
• Aprovação da ata da reunião anterior; 
• Continuação das discussões sobre a Minuta da Deliberação para definição de diretrizes e 

critérios, para os recursos do FEHIDRO/2022;  
• Outros assuntos; 
• Encerramento. 

 
RELATO DOS RESULTADOS 1 
1. Início:  A reunião foi iniciada, e realizada a chamada para conferir os membros presentes. Em 2 
seguida o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP agradeceu a presença de 3 
todos, justificou a ausência do Sr. Sandro Roberto Selmo e passou a palavra para o Sr. Gilberto José 4 
da Paz Jr, Coordenador da CT-PAS o qual cumprimentou a todos, exibiu a pauta e passou para a 5 
apreciação da ata da reunião anterior, cuja leitura foi dispensada, uma vez que a referida ata foi 6 
enviada no e-mail dos membros da CT-PAS. Em seguida a ata da reunião anterior foi colocada em 7 
votação e aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Sr. Álvaro Yanagui, que apresentou a 8 
minuta da Deliberação CBH-PP/225/2021 que “Aprova a Atualização do Plano de Ação e Programa de 9 
Investimentos 2020/2023, Volume II do Relatório I do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 e dá 10 
outras providências”. E informou que a referida Minuta foi atualizada sua numeração, passando a ser a 11 
minuta da Deliberação CBH-PP/226/2021. Passou alguns esclarecimentos, e destacou que o sistema  12 
SINFEHIDRO 2.0 já foi implantado, e a respeito dos projetos que tratarem de Educação Ambiental de 13 
âmbito regional, reforçõu que deverão ser apresentados na CT-EA, para análise se o projeto será 14 
apresentado parao pleito do FEHIDRO. O Sr. Álvaro prosseguiu com a apresentação da Minuta da 15 
Deliberação CBH-PP/226/2021, a partir do artigo 11. Também destacou o art. 15, o qual consta o 16 
cronograma para análises, pontuações e hierarquização dos documentos protocolizados, e destacou 17 



 
os prazos e datas previstas: 27/04/2022 ao dia 29/04/2022 prazo para envio dos documentos; 18 
02/05/2022 Reunião da CT-AI; 03/05/2022 reunião da CT-EA; e 04/05/2022 reunião da CT-PAS. E 19 
esclareceu que ainda não foi definido o formato das reuniões, se on-line ou presencial, o que será 20 
definido em momento oportuno. Após a apresentação, houve um momento de discussões sobre a 21 
realização das visitas técnicas, e as contribuições manifestadas pelos Srs. Carlos Arraes, Marcelo 22 
Neias e pela Sr.ª Carla Leão foram devidamente registradas em arquivo próprio. Comentaram ainda 23 
sobre as pontuações para obtenção de recursos, bem como sobre alguns dos seus critérios.Também 24 
iniciaram discussões sobre a possibilidade da presença em reuniões no CBH-PP, ser um dos critérios 25 
de pontuação, de modo que não prejudique as entidades e órgãos que não for membro de Câmara 26 
Técnica, portanto, ficou entendido que trata-se de um assunto que precisa amadurecer e evoluir as 27 
discussões. E caso algum membro tenha contribuição sobre o assunto, ficou decidido que envie no e-28 
mail da Secretaria Executiva do CBH-PP. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Gilberto 29 
agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Mylenni 30 
Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 31 
quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021. 32 
 

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

    ________________________ 
Gilberto José da Paz Junior 

Coordenador da CT-PAS 


