
 

 

ATA DA 15ªREUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTOCT-

PAS CONJUNTA COM A 12ª REUNIÃO CA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CT-AI 

 

Data:12 de agosto de 2022. 

Horário:14h00 

Local: Videoconferência. 

 

I. PRESENTES 

Membros da CT-PAS: 

 Andreia Cristina Silva Hirata (APTA); 

 Antônio Carlos Cezário (CDRS); 

 Carla de Souza Leão (SIMA/CFB); 

 Defagner Marcon Pereira (Município de Presidente Prudente); 

 Elisângela Coutinho Armando (Município de Nantes); 

 Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 

 Fauez Mantovani Doro (Município de Presidente Venceslau); 

 Gilberto José da Paz Junior (SABESP); 

 Gustavo André F. Castilho (Município de Pirapozinho); 

 Julio Rodrigues Alves (Município de Narandiba); 

 Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 

 Maria Cristina Rizk (FCT-UNESP); 

 Renata Ribeiro de Araújo (FCT-UNESP); 

 Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 

 

Membros da CT-AI: 

 Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP); 

 Celso Barbosa de Souza (Município de Narandiba); 

 Frederico Gambardella de Moraes; 

 Marcelo Xavier (SABESP); 

 Marco Tulio Vanalli (ITESP); 

 Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP); 

 Patrícia Ferrari da Costa (Município de Álvares Machado); 

 Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS); 

 

Convidados: 

 Alison Rafael Pineda Novaes (Município de Presidente Venceslau); 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 

Aprovação da ata da reunião anterior; 

OF. SECOFEHIDRO nº106/2022 – Saldos para indicações pelos CBHs; 

Apresentação do novo texto da Minuta de Deliberação de Indicação de prioridades para o 2º Período; 

Outros assuntos; 

Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 

1. Início: O Sr. Alvaro Yanagui, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas-vindas a todos, e 

informou para que registrassem no chat o nome completo bem como a instituição que representa, a 

fim da lista de presença. A palavra foi passada para o Sr. Gilberto José da Paz Jr, Coordenador da 



 

 

CT-PAS o qual cumprimentou a todos e apresentou a pauta da reunião. Foi informado que a ata da 

última reunião da CT-PAS bem como da CT-AI foi enviada por e-mail para conhecimento dos 

membros, e caso tivessem alguma contribuição ou correção que enviassem por e-mail, e assim foi 

solicitada a dispensa da leitura das mesmas. Em seguida, as respectivas atas foram colocadas em 

votação e aprovadas por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Alvaro esclareceu sobre a convocação 

da presente reunião ser de caráter extraordinário, destacou sobre o e-mail enviado pela 

SECOFEHIDRO para a Secretaria Executiva do CBH-PP em 09/08/2022, o qual informa os saldos 

para indicações pelos CBHs conforme consta no Ofício SECOFEHIDRO nº160/2022, sendo que os 

recursos financeiros dos empreendimentos cancelados retornaram para a subconta, no caso do 

CBH-PP sendo somente o empreendimento do município de Presidente Venceslau, e frisou que o 

recurso trata-se da fonte de compensação financeira. O Sr. Alvaro prosseguiu o assunto exibindo o 

ofício em questão e a respectiva planilha para conhecimento de todos, assim o saldo do FEHIDRO-

2º Período (verba de compensação financeira) passou a ser o total de R$735.260,90 em razão do 

retorno de recursos no valor de R$317.461,56.Em seguida, o Sr. Alvaro abriu a discussão para novo 

texto da Minuta da Deliberação de Indicação de prioridades para o 2º Período, incluindo então, os 

municípios que constavam na lista de suplência do texto base da referida minuta. Na sequência, foi 

apresentada a Minuta em discussão já considerando o valor atualizado quanto ao retorno de 

recursos financeiros. Sendo que, respeitando a lista de classificação ficou somente na carteira de 

tomadores suplentes o município de Presidente Epitácio. Após a apresentação da referida Minuta de 

Deliberação, foi aberto um momento para questionamentos e discussões. E prosseguiram com a 

pauta da reunião, ocasião em que o Sr. Alvaro informou sobre a reunião com um grupo de docentes 

da FCT-UNESP juntamente com representantes das Secretarias Executivas dos CBHs ALPA, AP e 

MP, realizada na manhã do dia 12/08/2022, oportunidade em que o referido grupo de docentes 

apresentaram os resultados do mestrado profissional, cujo empreendimento foi finalizado em 2022. 

Com a palavra, a Sr.ª Renata Ribeiro agradeceu em nome da UNESP a parceria com o CBH-PP e 

fez alguns comentários, demonstrou o interesse da FCT-UNESP em dar continuidade com esse 

projeto, e ainda comentou da disponibilidade em realizar uma apresentação ao CBH-PP sobre os 

resultados e produtos do Mestrado Profissional. Em seguida o Sr. Alvaro expôs sobre a possibilidade 

de ser utilizado recursos de investimento do FEHIDRO para dar continuidade com o projeto, e deu 

esclarecimentos dos trâmites necessários para possível transferência de recursos, e destacou que o 

assunto seria levado para a plenária através de uma minuta de deliberação, a qual transfere recursos 

financeiros do CBH-PP ao CBH-AP visando a continuidade do curso de Mestrado Profissional em 

Geografia aplicado à Gestão dos Recursos Hídricos. Após discussões, os membros da CT-PAS e da 

CT-AI manifestaram-se por unanimidade de acordo com a proposta sobre o Mestrado Profissional. 

Assim, será elaborada a referida minuta de deliberação, e em breve enviada para conhecimento dos 

membros das respectivas CTs para que enviem suas contribuições e correções se necessárias. E 

ficou acordado que, na 54ª Reunião ordinária do CBH-PP será apresentado os resultados e produtos 

do Mestrado Profissional em Geografia aplicado à Gestão dos Recursos Hídricos. Em seguida, o Sr. 

Alvaro Yanagui agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 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 12 

dias do mês de agosto de 2022. 

 

 

_______________________ 

Mylenni Guerra Lima Sugui 

Secretária “ad hoc” da CT-PAS 

    ________________________ 

Gilberto José da Paz Junior 

Coordenador da CT-PAS 


