ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Data:
15 de junho de 2015.
Horário: 09h30 às 12h00
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membros da CT-AI:
Álvaro Yanagui(DAEE-CBH-PP);
PaaronGuenkaDauer (ODEBRECHT Agroindustrial S/A, representando o Sr. Ayslan José
KollingFIngler);
Diego Henriques Santos (CODASP);
Itamar Alves de Oliveira Jr (CIESP);
Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
João Menezes de Souza Neto (CATI PRES. PRUDENTE);
Julieta Felix Duela (ARARAJUBA);
Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPPTE);
Murilo Cesar Justino (PM de Anhumas);
Orlando Fagotti Filho (CETESB);
Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCAMB);
Rodrigo Bernardes Freire (SMA/CBRN);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP).
Participantes Convidados:

•
•
•
II.

PAUTA DA REUNIÃO

•

III.

Amphilophio Vinicius Andrade de Oliveira (PM de Martinópolis);
MylenniGuerra Lima (DAEE/CBH-PP);
Sandro Roberto Selmo (DAEE- Secretário Executivo do CBH-PP);

Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos
Recursos do FEHIDRO 2015.
RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Sr Marcelo Gomes de Oliveira Néias, coordenador da CT-AI
iniciou a reunião e agradeceu a presença de todos. Na sequênciaprocedeua
leitura ata da 2ª reunião da CT-AI, Biênio 2015/2016, e após as devidas
correções, a mesma foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Em
seguida o Sr. Marcelo Néias expôs a pauta da presente reunião, e passou a
palavra ao Sr. Sandro Roberto Selmo, que organizou os membros presentes em
grupos, para a análise dos documentos dos projetos que pleiteiam recursos
FEHIDRO/2015.

2. Análise

da documentação dos projetos protocolizados visando à
hierarquização dos Recursos do FEHIDRO 2015.

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo apresentou os projetos, cujos
envelopes encontravam-se lacrados, os quais foram protocolizados no período de
11 e 12 (quinta e sexta-feira) de junho de 2015, na Secretaria Executiva do CBHPP, e em seguida passou orientações para os grupos realizarem a análise dos
projetos, e ressaltou que 13 projetos foram protocolizados. Posteriormente, os
membros presentes tomaram seus lugares, e procederam à análise da
documentação dos projetos. Após a análise de todos os projetos, e tratados os
assuntos da pauta, o Coordenador da CT-AI, Sr. Marcelo Néias agradeceu a
presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni
Guerra Lima, Secretária "ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada,
será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos quinze dias do mês
de junho de dois mil e quinze.

_____________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Néias
Coordenador da CT-AI

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc” da CT-AI

