
ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO, 
CONJUNTA COM A 11ª REUNIÃO CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS. 

Data: 21 de janeiro de 2020. 
Horário: 09h30  
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP 

I. PRESENTES 
Membros da CT-AI: 
• Felipe Melhado (representando a CDRS/Presidente Venceslau); 
• Fernando De LacasaScalon (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• José Biscola (ROTARY Club de Álvares Machado); 
• Mário Augusto Totti (CDRS/Presidente Venceslau); 
• Mylenni G. Lima Sugui (DAEE); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS/Presidente Prudente); 
• Ronaldo Luiz Nascimento (Município de Teodoro Sampaio); 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP); 

Convidados: 
• Sandro Roberto Selmo  (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP). 

II.  PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação das atas das reuniões anteriores; 
2. Discussões visando a revisão do Regimento Interno do Fórum Paulista de Comitês de Bacias 

Hidrográficas; 
3. Outros assuntos; 
4. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1.Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, 

Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos, justificou a ausência do 
Sr. Marcelo Gomes deOliveira Neias, Coordenador da CT-AI, sendo representado pelo seu 
vice, o Sr. Ronaldo Luiz Nascimento (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio). Com a 
palavra, o Sr. Ronaldo cumprimentou a todos, apresentou a pauta e deu início a reunião. 
Ainda com a palavra, realizou a leitura da ata da reunião anterior que, após lida foi colocada 
em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida a palavra foi passada para o Sr. 
Sandro, o qual apresentou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, e na sequencia 
fez alguns comentários sobre as atividades do Comitê do Rio Paranapanema CBH-
PARANAPANEMA e demais entidades sobre a sala de de situação de crise. 
Posteriormente, exibiu o calendário com as atividades e reuniões do CBH-PP previstas para 
o 1º semestre do ano de 2.020, entregando uma cópia impressa do referido calendário para 
os membros presentes. Prosseguindo, o Sr. Sandro explicou a dinâmica para a presente 
reunião, e passou a comentar sobre o funcionamento do Fórum Paulista de CBHs.  

2.Discussões visando a revisão do Regimento Interno do Fórum Paulista de Comitês de 
Bacias Hidrográficas:Prosseguindo com a pauta, o Sr. Sandro informou que aqueles que 
tivessem contribuições para manifestar, que fossem enviados ao e-mail da Secretaria 
Executiva do CBH-PP até o dia 31 de janeiro de 2020. Em seguida, o Sr. Sandro apresentou 
o Regimento Interno vigente do Fórum Paulista de CBHs, e apontou as reuniões que foram 
realizadas até o momento. Após a apresentação, foram dadas algumas sugestões e 
contribuições pelos membros da CT-AI que estiveram presentes,  as quais foram 
devidamente anotadas. Assim, ficou acordado pelos presentes para maiores sugestões, que 
sejam enviadas para o e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP.  



3.Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Ronaldo Gomes Nascimento, 
vice-coordenador da CT-AI, 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 
vinte e um dias do mês de janeiro de 2020. 

 
_________________________ 

Ronaldo Gomes Nascimento 
Vice-Coordenador da CT-AI

_____________________ 

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