
 

 

ATA DA 13ªREUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO  E SANEAMENTOCT-PAS 
 
 
Data:22 de julho de 2022. 
Horário: 09h00 
Local: DAEE/ Presidente Prudente-SP. 
 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Andréia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Antônio Carlos Cezário (CDRS); 
• Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 
• Carlos Alberto Arraes (representando a CDPEMA); 
• Defaner Marcon Pereira (Município de Presidente Prudente); 
• Edgar  (representando o Município de Nantes); 
• Fabio YukioOgassawara (Município de Sandovalina); 
• Fauez Mantovani Doro (Município de Presidente Venceslau); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Fernando De LacasaScalon (Município de Álvares Machado); 
• Haroldo Borges Gomes (IPE); 
• Hilton IwaoUbukata (CETESB); 
• João Paulo de Souza Ferro (Município de Caiuá); 
• Julio Rodrigues Alves (Município de Narandiba); 
• Junior Quirino Cavalcante (representando o Município de Mirante do Paranapanema); 
• Manuel Carlos de Morais Guerra (AESABESP); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Maria Cristina Rizk (UNESP); 
• Paulo César Durante (SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE); 
• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 

 
Convidados: 

• Alison Rafael A. Novaes (Município de Presidente Venceslau); 
• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP); 
• Francisco Torturello (Secretaria de Desenvolvimento Regional-SDR); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP); 
• Osvaldo MassacazuSugui (DAEE) 

 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Análise, pontuação e hierarquização das documentações protocolizadas para o pleito FEHIDRO 2022 
(2º Período); 
Outros assuntos; 
Encerramento. 
 



 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início: Com a palavra o Sr. Gilberto José da Paz Jr, coordenador da CT-PAS cumprimentou a todos 
os presentes e apresentou a pauta da reunião. Em seguida, oSr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo 
do CBH-PP deu as boas-vindas a todose explicou sobre a dinâmica dos trabalhos de análise dos 
pleitos realizados entre os dias 12 e 13 de julho, visando a obtenção de recursos do FEHIDRO- 2022 
(2º Período), e informou que foi recebido o total de 09 (nove) protocolos, realizados pelos seguintes 
municípios: Nantes; Narandiba; Presidente Epitácio; Marabá Paulista; Caiuá; Álvares Machado; 
Presidente Venceslau; Iepê e Indiana.Prosseguindo com a pauta, o Sr. Gilberto solicitou a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior, visto que a mesma foi enviada por e-mail para conhecimento de 
todos os membros da CT-PAS e em seguida foi colocada em votação e aprovada por 
unanimidade.Após a definição da dinâmica dos trabalhosa CT-PAS iniciou as análises da 
documentação protocolizada, sendo que as observações e considerações seriam anotadas em ficha 
própria. Houve um momento de discussões sobre aqueles pleitos que não apresentaram a 
documentação completa, ou seja, não atenderam a Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/231/2022. 
Ocasião em que foi sugerido pelo Sr. Marcelo Neias(UEPP), que fossem analisados e pontuados 
primeiramente aqueles pleitos que protocolizaram toda a documentação e estavam em atendimento a 
referida Deliberação, cuja sugestão foi acatada pela CT-PAS e então passaram a analisar o pleito do 
Município de Álvares Machado, na sequência o pleito do Município de Presidente Epitácio, os quais 
apresentaram toda a documentação necessária. Assim, deram continuidade na análise dos demais 
pleitos, e ao final da reunião ficou definido o prazo de 05 de agosto de 2022 para a entrega de 
documentação pendente e os interessados seriam oficiados pela Secretaria Executiva do CBH-PP. Em 
seguida, foi criado o Grupo de Visita Técnica para visitas referente aos municípios de Nantes, 
Presidente Venceslau e Presidente Epitácio, agendada para o dia 27/07/2022, e o grupo ficou 
composto pelos seguintes membros da CT-PAS: Gilberto José da Paz Jr, André de Oliveira Silva e 
Roberto Shirasaki. 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 22 dias do mês de julho de 2022. 
 
 
 _______________________ 

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

    ________________________ 

Gilberto José da Paz Junior 
Coordenador da CT-PAS 


