
  

 
ATA DA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E SANEAMENTO, 
CONJUNTA COM A 10ª REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNT OS INSTITUCIONAIS. 
 
Data: 17 de janeiro de 2020. 
Horário: 09h30  
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP 
 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• Álvaro Augusto Alves (representando a Prefeitura Municipal de Pirapozinho); 
• Carla de Souza leão (CFB); 
• Dalton Thadeu de Mello (SEESP); 
• Diego Henrique Santos (CODASP); 
• Felipe Melhado (representando a CDRS/Presidente Venceslau); 
• Fernando De LacasaScalon (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Francisco Torturello (Sec. de Desenvolvimento Regional); 
• Natália Tabareli M. Sousa (representando SABESP); 
• Gilson Carlos Bicudo (Prefeitura Municipal de Presidente Prudente); 
• Hugo Régis Soares (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Luiz Eduardo de Castro Silva (Prefeitura Municipal de Martinópolis); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Ronaldo Luiz Nascimento (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio). 

 
 
Membros da CT-AI: 

• Diego Henriques dos Santos (CODASP); 
• Felipe Melhado (representando a CDRS/Presidente Venceslau); 
• Fernando De LacasaScalon (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Mylenni G. Lima Sugui (DAEE); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS/Presidente Prudente); 
• Ronaldo Luiz Nascimento (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio); 
• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP); 

 
 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores; 
2. Apreciaçãoda Minuta da Deliberação CBH-PP/206/2020, referente a “Aprova diretrizes, critérios e 

estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos 
Recursos do FEHIDRO de 2020 (2ª fase)”; 

3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário 1 
Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos, informou a justificativa de ausência do Sr. 2 
Marcelo Gomes deOliveira Neias, Coordenador da CT-AI, sendo representado pelo seu vice, o Sr. 3 
Ronaldo (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio). Com a palavra, o Sr. Diego Henriques Santos, 4 
Coordenador da CT-PAS cumprimentou a todos e deu início a reunião. Em seguida a palavra foi 5 
passada para o Sr. Sandro Selmo, o qual apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, 6 
e fez alguns destaques sobre o calendário prévio de atividades deste Comitê para o primeiro semestre 7 



  

de 2020, o qual foi disponibilizado a todos os presentes. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro apontou 8 
sobre o programa do estado de São Paulo “Papel Zero”, o qual também reflete no pleito de recursos 9 
do FEHIDRO/2020 onde os projetos deverão ser protocolados em meio digital. Após exibida a pauta 10 
da presente reunião o Sr. Diego Henriques Santos passou a palavra para o Sr. Roberto Shirasaki o 11 
qual procedeu a leitura da ata da reunião anterior, a 6ª da CT-PAS conjunta com a 9ª da CT-AI, que 12 
após lida foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade.  13 
2. Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/206/2020 , referente a “Aprova diretrizes, 14 
critérios e estabelece prazos para fins de hierarqu ização e indicação de empreendimentos para 15 
utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2020 (2ª fase )”: Prosseguindo com a pauta, o Sr. Sandro 16 
informou que o Conselho Estadual de Recursos Hídricos-CRH se reuniu em dezembro de 2019, e 17 
falou da porcentagem dos royalties que serão destinados ao CBH, sendo 3,86%, cujos valores serão 18 
informados através de uma deliberação a ser elaborada e apreciada pelo COFEHIDRO. Em seguida, o 19 
Sr. Sandro apresentou uma relação dos municípios que possuem pendências e não encontram-se 20 
aptos, até o momento, para pleitearem recursos do FEHIDRO/2020, bem como daqueles que estão na 21 
iminência de participarem do pleito, pois haveria tempo hábil para se regularizarem, e também apontou 22 
aqueles que estão devidamente aptos para o pleito. O Sr. Sandro ainda destacou que, entrou em 23 
contato com os técnicos de Prefeituras Municipais que estavam com pendências, informando sobre as 24 
mesmas sendo que enviou aDeliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP 204/2019 e passou 25 
orientações. Após esclarecimentos, passou a ser analisada a Minuta da Deliberação CBH-26 
PP/205/2020 que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e 27 
indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2020 (2ª fase)”, embora 28 
não estava na pauta da convocação para a presente reunião, esta seria analisada e apreciada na 49 29 
Reunião Ordinária do CBH-PP, ocasião em que o Sr. Ronaldo (Município de Teodoro Sampaio) 30 
procedeu a leitura do referido documento. Em seguida, o Sr. Sandro deu esclarecimentos sobre o 31 
preenchimento das planilhas da Minuta, as quais constam da deliberação do COFEHIDRO/175/2019, 32 
e teve como base para o preenchimento o valor do projeto de Lei Orçamentária do Estado de São 33 
Paulo para 2020, sendo que até o momento não foi aprovado. Prosseguindo com a pauta, o Sr. Diego 34 
procedeu a leitura da Minuta da Deliberação CBH-PP/206/2020 que “Aprova diretrizes, critérios e 35 
estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos 36 
Recursos do FEHIDRO de 2020 (2ª fase)”, e que após analisada pelos membros presentes, foi 37 
devidamente corrigida conforme apontamentos e manifestações dos presentes. Com a palavra, o Sr. 38 
Ronaldo fez um apontamento que merecia correção na Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP 39 
204/2019, o que foi devidamente anotado e todos estiveram de acordo para tal correção, e conforme 40 
informado pelo Sr. Sandro, seria levado para conhecimento e providências da plenária, em 07 de 41 
fevereiro de 2020. Portanto, a Minuta da Deliberação CBH-PP/206/2020 recebeu algumas adequações 42 
em seu texto, e ficou encerrado o assunto. 43 
3. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Diego Henriques, coordenador da CT-44 
PAS, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 45 
Guerra Lima Sugui, Secretáriaad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 46 
quem de direito. Presidente Prudente, aos dezessete dias do mês de janeiro de 2020. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

Diego Henriques dos Santos 
Coordenador da CT-PAS 

_____________________ 

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


