
 

 

ATA  DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇ ÃO E SANEAMENTO 
 
Data: 17 de maio de 2022. 
Horário: 09h00 
Local: Sala de reuniões do DAEE, Presidente Prudente/SP. 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-PAS: 

• André de Oliveira Silva (DAEE); 
• Andreia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 
• Defagner Marcon Pereira (Município de Presidente Prudente); 
• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 
• Fabio Yukio Ogassawara (Município de Sandovalina); 
• Fernando de La Casa Scalon (Município de Álvares Machado); 
• Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 
• Júlio Rodrigues Alves (Município de Narandiba); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Rafaela Fernandes Gonçalves (Município de Mirante do Paranapanema); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO). 

 
Membros da CT-AI: 

• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Andreia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Celso Barbosa de Souza (Município de Narandiba); 
• Fabio Morong (APEC/UNOESTE); 
• Frederico Gambardella (Município de Presidente Prudente); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Marcelo Xavier (SABESO); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP); 
• Patrícia Ferrari da Costa (ÁLVARES MACHADO); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS). 

 
Convidados: 

• Francisco Torturello (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional); 
• João Paulo de Souza Ferro (Município de Caiuá); 
• Paulo Sérgio Rodrigues (ITESP); 
• Rosimeire Aparecida Costa (Município de Marabá Paulista). 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Finalização da pontuação dos projetos protocolizados visando a hierarquização dos Recursos do 
FEHIDRO 2022; 
Discussões sobre a Minuta da Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/231/2022 de 17 de maio de 2022, 
que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de 
empreendimentos para o 2º período para utilização dos Recursos do FEHIDRO 2022” ; 
Outros assuntos e encerramento. 
 



 

 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo do CBH-
PP cumprimentou a todos e apresentou a pauta da reunião. Na sequência a palavra foi passada para a 
Sr.ª Patrícia (Município de Álvares Machado) que realizou a leitura da ata da reunião anterior da CT-AI, 
que após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. Gilberto José 
da Paz Jr, coordenador da CT-PAS realizou a leitura da ata da reunião anterior da CT-PAS, que após 
lida e realizadas as devidas correções, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo com a pauta da presente reunião, foi destacado que foram realizadas as visitas técnicas 
nos municípios de Piquerobi e Mirante do Paranapanema, na sequencia com a palavra, o Sr. Roberto 
Shirasaki (CDRS) comentou como ocorreram os trabalhos. Em seguida, a palavra foi passada para o 
Sr. André (DAEE) que fez alguns apontamentos sobre as visitas técnicas. Prosseguindo com a pauta, 
deu início nas discussões sobre a Minuta da Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/231/2022 de 17 de 
maio de 2022, que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e 
indicação de empreendimentos para o 2º período para utilização dos Recursos do FEHIDRO 2022”, cuja 
minuta foi apresentada pelo Sr. Alvaro. Foi discutido alguns aspectos quanto ao parágrafo único do 
art.3º, e também sobre o artigo 7º e seus parágrafos. Finalizada a apresentação da minuta, anotado em 
arquivo próprio as contribuições e 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 17 dias do mês de maio de 2022. 
 
 
 _______________________ 

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

    ________________________ 

Gilberto José da Paz Junior 
Coordenador da CT-PAS 


