
 

 

ATADA 12ªREUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃ O E SANEAMENTO CONJUNTA COM A 
10ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. 

 
 
Data:21 de junho de 2022. 
Horário: 09h30 
Local: on-line. 
 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• Aline da Silva Leonardo (Município de Estrela do Norte); 
• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Antônio Carlos Cezário (CDRS); 
• Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Defagner Marcon Pereira (Município de Presidente Prudente); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Haroldo Borges Gomes (IPE); 
• Hilton IwaoUbukata (CETESB); 
• Junior Quirino Cavalcante (representando o Município de Mirante do Paranapanema); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Livia A. dos Santos Josue (Município de Presidente Venceslau); 
• Maria Cristina Rizk (UNESP); 
• Paulo César Durante (SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE); 
• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 
• Rogério Carlos de Souza (Município de Iepê); 
• Rosimeire Aparecida da Costa (Município de Marabá Paulista); 

 
Membros da CT-AI: 

• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Celso Barbosa de Souza (Município de Narandiba); 
• Fabio Morong (APEC/UNOESTE); 
• Francisco Torturello (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional); 
• Junior Quirino Cavalcante (representante do Município de Mirante do Paranapanema); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP); 
• Patrícia Ferrari da Costa (ÁLVARES MACHADO); 
• Roberto YassuoShirasaki (CDRS). 

 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Discussões sobre nova Minuta de Deliberação “Ad Referendum” do CBH-PP, referente ao cronograma 
do 2º período para pleito de Recursos do FEHIDRO 2022; 
Encerramento. 
 



 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: Iniciando a reuniãoSr. Álvaro Yanagui, Secretário 
Executivo do CBH-PP deu as boas-vindas a todose passou a palavra para o Sr. Gilberto José da Paz 
Jr, coordenador da CT-PAS que cumprimentou a todos os presentes e apresentou a pauta da reunião. 
Ainda com a palavra, o Sr. Gilberto realizou a leitura da ata da reunião anterior da CT-PAS conjunta 
com a CT-AI de 17/05/2021, que em seguida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo com a pauta, o Sr. Álvaro deu esclarecimentos sobre a Deliberação Ad Referendum 
231/2022e seu respectivo cronograma de apresentação dos pleitos do FEHIDRO 2022 referente ao 2º 
Período, e esclareceu que os prazos contidos no art. 15 da referida Deliberação merecem 
adequações, para estar de acordo com o MPO – Manual de Procedimentos Operacionais, no qual 
consta que o 2º período poderia ser deliberado até o dia 10 de setembro de 2022, ou seja, as 
adequações no cronograma do CBH-PP permitiriam uma agenda mais adequada e com melhor prazo. 
Após um momento de discussões e sugestões, ficou definido que seria elaborada uma Deliberação 
sobre os novos prazos, e que revogaria o artigo 15 da Del. Ad Referendum CBH-PP231/2022, e 
também definido o novo cronograma de pleitos para o FEHIDRO 2022 no 2º Período: dia 11/07/2022 
(segunda-feira) a 12/07/2022 (terça-feira) às 23h59 para envio dos documentos estabelecidos no art.º 
4ª da Deliberação Ad Referendum CBH-PP/231/2022, em via EXCLUSIVAMENTE digital, através do 
e-mail contato.cbhpp@gmail.com e sistema SIGAM – SINFEHIDRO 2.0;dia 20/07/2022às 09h00, 
reunião da CT-AI, visando à análise da documentação das solicitações protocolizadas, com local e 
forma de realização a serem definidos; dia 21/07/2022 às 09h00, reunião da CT-EA, visando à análise, 
pontuação e hierarquização das solicitações protocolizadas, referente à Educação Ambiental e vistas 
nas demais solicitações, com local e forma de realização a serem definidos; dia 22/07/2022 às 09h00, 
reunião da CT-PAS, visando à análise, pontuação e hierarquização das solicitações protocolizadas, 
com local e forma de realização a serem definidos; dia 25/07/2022 ao 27/07/2022 para realização das 
visitas técnicas e avaliação prévia de projetos estruturais; dia 01/09/2022, às 09h30, para realização 
da Reunião Plenária do CBH-PP, para deliberar sobre as Prioridades de Investimentos a serem 
indicados ao FEHIDRO 2022, no 2º período, com local e forma de realização a serem 
definidos.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 21 dias do mês de junho de 2022. 
 
 
 _______________________ 

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

    ________________________ 

Gilberto José da Paz Junior 
Coordenador da CT-PAS 


