
 
 

   
 

ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS  

Datas: 18/05/2020                                                                                          

Horário: 09h30 minutos 

Local: reunião remota/ on-line 

I. PRESENTES 

Membros da CT-AI: 

30/04/2020 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

• Mário Totti (CDRS/P. Venceslau); 

• Carla de Souza Leão (CFB); 

• Guilherme Cabrera (Prefeitura Municipal de Álvares Machado); 

• Mylenni G. Lima Sugui (DAEE/CBH-PP); 

• Roberto tadeu Miras Ferron (SINTAEMA); 

• Roberto YassuoShirasaki (CDRS/P. Prudente); 

• Ronaldo Luiz Nascimento (Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio); 

Convidados: 

• Sandro Roberto Selmo (Secretário Executivo do CBH-PP). 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

1. Continuação referente a aprovação da Minuta da Deliberação “Ad Referendum” CBH-

PP/208/2020, referente a prazos e procedimentos para protocolo e pontuação dos 

empreendimentos FEHIDRO/2020 

2. Outros assuntos; 

3. Encerramento. 

 

III. RELATOS DOS RESULTADOS 

1. Abertura: Iniciando a reunião, o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, 

cumprimentou a todos e passou as orientações sobre a dinâmica da reunião, e na sequencia 

realizou uma chamada para conferências dos membros presentes, bem como para teste de 

som e vídeo. Prosseguindo, o Sr. Álvaro deu esclarecimentos sobre a reunião da CT-PAS 

realizada dia 15/05/2020, ocasião que a referida Câmara Técnica manifestou-se para o 

protocolo exclusivamente virtual, de projetos visando o pleito de recursos do 

FEHIDRO/2020, e em detrimento disso caberia à esta CT-AI discutir sobre o art. 1º da Del. 

“Ad referendum” CBH-PP/207/2020. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. Sandro 

Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP que passou os informes da Secretaria 

Executiva, e destacou as alterações sofridas no calendário de atividades deste CBH, bem 

como as alterações de prazos do COFEHIDRO.  



 
 

   
 

2. Continuação referente a aprovação da Minuta da Deliberação “Ad Referendum” 

CBH/PP/208/2020, referente a prazos e procedimentos para protocolos e pontuação dos 

empreendimentos FEHIDRO/2020: Dando continuidade a pauta, com a palavra o Sr. 

Ronaldo Luiz Nascimento, Coordenador da CT-AI, exibiu a Del. “Ad Referendum” 207/2020, a 

qual foi lida, e sofreu algumas adequações as quais foram devidamente anotadas pelo Sr. 

Álvaro Yanagui. Após um momento de discussões, o Sr. Sandro questionou a todos os 

presentes sobre o formato das reuniões das CTs previstas para análises e pontuação dos 

projetos que fossem protocolizados. Assim, sugeriu a elaboração da Minuta da Deliberação 

“Ad Referendum” CBH-PP/208 para alterar a Deliberação “Ad Referendum” CBH-

PP/207/2020, cancelando o arti. 3º colocando nova redação sobre a questão das reuniões 

serem presenciais ou via on-line. Em seguida, após um momento de discussões e conforme 

lembrado sobre o entendimento da CT-PAS, ficou decidido pelos membros desta CT-AI, 

sobre a elaboração da Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/208, a qual preveria nova 

redação quanto os prazos e os procedimentos para que os protocolos sejam exclusivamente 

de forma virtual, e ainda com a inserção do Anexo I sobre a pontuação. E ficou prevista a 

realização de uma reunião da CT-AI, para o dia 20 de maio, convidando os membros da CT-

PAS. 

3. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Ronaldo Luiz Nascimento, vice 

coordenador da CT-AI, agradeceu a todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, 

eu, Mylenni Guerra LimaSugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se 

aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos dezoito dias do mês 

de maio de 2020. 

 

 

_______________________________                _________________________________ 

Ronaldo Luiz Nascimento                                            Mylenni Guerra Lima Sugui 

Vice coordenador da CT-AI                                       Secretária "ad-hoc" da CT-AI 

 

 

 


