ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CT-AI.

Data: 04 de fevereiro de 2019.
Horário: 09h00min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

PRESENTES

I.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membros da CT-AI:
Amarílis Beraldo Rós (APTA);
Carlos Kuhn Faccioli (Prefeitura Municipal de Indiana);
Diego Henriques dos Santos (CODASP);
Felipe S. de Miranda (representando a UDOP);
José Roberto Nascimento (SABESP);
Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);
Murilo Gonçalves Cavalheiro (representando o DAEE);
Mylenni Guerra Lima (DAEE);
Patrícia Ferrari da Costa (Prefeitura Municipal de Álvares Machado);
Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCamb);
Roberto Yassuo Shirasaki (CATI PRESIDENTE PRUDENTE);
Ronaldo Luiz Nascimento (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio).

Participantes Convidados :
•

II.

PAUTA DA REUNIÃO
•
•
•
•

III.

Márcio Anjolete (CODASP).

Aprovação das atas das reuniões anteriores;
Análise dos documentos das inscrições do segmento Sociedade Civil, visando a composição do
CBH-PP para o Biênio 2019-2020;
Outros assuntos;
Encerramento.
RELATO DOS RESULTADOS
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1. Aprovação das atas das reuniões anteriores: Iniciando a reunião o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira
Neias, Coordenador da CT-AI, agradeceu a presença de todos e exibiu a pauta. Ainda com a palavra, o
Sr. Marcelo informou que foram realizadas 19 inscrições de entidades do segmento da Sociedade Civil,
para o Biênio 2019-2020 do CBH-PP. Em seguida, a palavra foi passada para o Sr. Murilo Cavalheiro,
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, o qual sugeriu que fosse validado o enquadramento dos
inscritos conforme a categoria que a entidade representa. Após um momento de troca de ideias e
discussões, o Sr. Marcelo passou para a apreciação da ata da 9ª e 10ª reunião da CT-AI, sendo que as
mesmas foram enviadas a todos os membros da Câmara para conhecimento, foi acatada a dispensa da
leitura, e não havendo qualquer oposição, as respectivas atas foram aprovadas por unanimidade. Com a
palavra, o Sr. Murilo repassou a justificativa de ausência dos Senhores Sandro Roberto Selmo e Álvaro
Yanagui, devido a participação em reunião na cidade de São Paulo-SP.
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2. Análise dos documentos das inscrições do segmento Sociedade Civil, visando a

composição do CBH-PP para o Biênio 2019-2020: Com a palavra, o Sr. Murilo deu início às
discussões do assunto, comentou sobre a convocação geral para composição do CBH-PP no novo
Biênio, conforme a Deliberação CBH-PP/192/2018. Após um momento de esclarecimentos, o Sr.
Murilo comentou sobre estudarem a possibilidade do processo das inscrições do próximo Biênio ser
on-line, através do site do CBH-PP, o que moderniza e daria agilidade para tanto. Posteriormente,
com a palavra o Sr. Marcelo sugeriu que fossem montados dois grupos para que realizassem a
análise dos documentos entregues na Secretaria Executiva do CBH-PP com o protocolo de
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inscrições, e ressaltou que seria organizado o enquadramento dos inscritos por categorias, conforme
as respectivas vagas disponíveis para composição do Biênio 2019-2020. Os documentos
protocolizados foram devidamente analisados, e apontados se estavam conforme preconizava o
edital. Posteriormente verificaram todas as observações referente as inscrições realizadas, e
destacaram que na reunião preparatória do segmento Sociedade Civil, as recomendações da CT-AI
seriam expostas. Prosseguindo, a palavra foi passada para o Sr. Murilo o qual informou a data das
reuniões preparatórias de cada segmento: Sociedade Civil dia 06/02/2019; Estado 07/02/2019; e
Municípios 08/02/2019. Em seguida o Sr. Roberto Shirasaki solicitou a palavra, e questionou sobre
os critérios que seriam adotados para as decisões entre a titularidade e a suplência dos membros do
CBH-PP, e com a palavra o Sr. Murilo deu os devidos esclarecimentos, e informou sobre os
subsídios que as entidades possuem, sendo que podem valer-se da lista de frequência dos membros
do Biênio passado para tal articulação.
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3. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 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 quatro dias do mês de fevereiro de 2019.

___________________________

__________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Neias
Coordenador da CT-AI

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

