
 
 

   
 

ATA DA 15ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS  

Datas: 08/06/2020                                                                                          

Horário: 09h30 minutos 

Local: reunião remota/ on-line 

 

I. PRESENTES 

Membros da CT-AI: 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

• Fernando de La Casa Scalon (Rotary Club de Álvares Machado); 

• Guilherme Cabrera Parra (Prefeitura Municipal de Álvares Machado); 

• Mário Totti (CDRS/P. Venceslau); 

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

• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS/P. Prudente); 

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

 

Convidados:  

• Erivelton Roberto de Godoy (DAEE); 

 • Luiz Eduardo de Castro (Prefeitura Municipal de Martinópolis); 

• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP); 

• Rodrigo D. Carniato (Prefeitura Municipal de Santo Anastácio); 

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

 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

1. Abertura; 

2. Análise da comunicação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos Recursos 

do FEHIDRO 2020; 

3. Outros assuntos; 

4. Encerramento. 

 

III. RELATOS DOS RESULTADOS 

1. Abertura: Com apalavra, o Sr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, 

cumprimentou a todos, orientou sobre a dinâmica da reunião, e na sequencia realizou uma 

chamada para conferencias dos membros presentes, bem como para teste de som e vídeo. 

Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agradeceu o 



 
 

   
 

empenho de todos e passou os informes da Secretaria Executiva. Em seguida o Sr. Ronaldo 

Luiz Nascimento, Coordenador da CT-AI cumprimentou os presentes, apresentou a pauta da 

presente reunião on-line e na sequencia passou a palavra para o Sr. Álvaro 

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

Recursos do FEHIDRO 2020: Com a palavra O Sr. Álvaro Yanagui apresentou a referida 

Minuta dando alguns esclarecimentos quanto às reuniões anteriores sobre o assunto, devido 

a pandemia pela COVID-19 o que acarretou em adequações nos prazos e procedimentos 

para o pleito de recursos do FEHIDRO/2020. Foi realizada a leitura de item por item do corpo 

do texo, e destacou sobre  a impossibilidade da realização das visitas técnicas conforme 

feitas em anos anteriores. Ainda com a palavra, destacou que o art.4º dispõe sobre a 

revogação da Del. “Ad Referendum” CBH-PP/207/2020, e informou sobre o novo 

cronograma. Posteriormente, foi aberto um momento de discussões onde trataram sobre a 

questão de assinaturas de anexos,  e sobre as visitas técnicas, sendo que as sugestões foram 

devidamente anotadas, e em consenso adequados os textos necessários. Após as discussões, 

ficou determinado pelo protocolo de forma exclusivamente digital através do e-mail da 

Secretaria Executiva, e as reuniões de análises e pontuações também em formato 

remoto/on-line, conforme dispõe a Minuta ora aprovada. Com a palavra, o Sr. Álvaro 

informou que a referida Deliberação com as referidas adequações seria enviada aos 

membros da CT-AI bem como da CT-Pas, para conhecimento, e caso alguém tiver alguma 

contribuição, que esta seja enviada até sexta-feira, dia 22 de maio, para a Secretaria 

Executiva do CBH-PP, pois a referida Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/208/2020, de 

20/05/2020  será enviada para publicação no Diário Oficial do Estado na próxima semana 

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

coordenador da CT-AI, agradeceu a participação e disposição de todos, bem como a 

presença de membros da CT-PAS 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 oito dias do mês de junho de 

2020. 

 

 

_______________________________                _________________________________ 

Ronaldo Luiz Nascimento                                            Mylenni Guerra Lima Sugui 

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

 

 

 


