
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONA IS.

Data: 02 de abril de 2018.

Horário: 09h00

Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES

Membros da CT-AI:

• Álvaro Yanagui (DAEE);

• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA);

• Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA);

• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE);

• Orlando Fagotti Filho (CETESB);

• Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb);

• Ronaldo Luiz Nascimento (PM Teodoro Sampaio);

Participantes Convidados:

• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP);

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/ Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP).

II. PAUTA DA REUNIÃO:

1. Aprovação da Ata da reunião anterior;

2. Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos

Recursos do FEHIDRO 2018;

3. Outros assuntos;

4. Encerramento.

III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira1

Neias, Coordenador da CT-AI, agradeceu a presença de todos, verificou o quórum para2



instalação da reunião, a qual foi devidamente instalada em segunda chamada. Iniciando, o Sr.3

Marcelo Neias exibiu a pauta e em seguida procedeu a leitura da ata da reunião anterior que,4

após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente a palavra foi5

passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, o qual deu as boas6

vindas a todos, comentou sobre a importância da pauta e exibiu a situação dos municípios que7

foram tomadores de recursos do FEHIDRO que ainda não tiveram seus projetos encerrados até8

o ano de 2015, e fez alguns apontamentos sobre o município de Indiana, o qual está com9

pendência referente a liberação da 3ª parcela de recursos. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro10

Selmo comentou sobre a Cobrança pelos recursos hídricos, um dos instrumentos de gestão dos11

recursos hídricos. Após suas considerações, foi passado para o próximo assunto da pauta.12

2. Análise da documenta ção dos projetos protocolizados visando à hierarquiza ção dos13

Recursos do FEHIDRO 2018: O Sr. Sandro Selmo, então, passou as instruções e metodologia14

para a análise dos projetos, os quais foram protocolizados na Secretaria Executiva do CBH-PP15

nos dias 28 e 29 de março de 2018, e ao total foram 15 pleitos para recursos advindos do16

FEHIDRO/2018. Em seguida foi montado um grupo e deram início nas análises. Devido ao17

horário, e a quantidade de projetos que foram protocolizados, foi realizado um intervalo, e após,18

às 13h00 retornaram e prosseguiram com as análises visando à hierarquização dos Recursos do19

FEHIDRO 2018. Após os trabalhos, o Sr. Marcelo Neias agradeceu o empenho dos presentes, e20

encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária ad-hoc,21

encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente22

Prudente, dois de abril de 2018.23

________________________

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

_____________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Neias
Coordenador da CT-AI


