
  

ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS. 
Data: 17 de junho de 2019. 
Horário: 09h30  
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 
 
I. PRESENTES 
• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Diego Henriques dos Santos (CODASP); 
• Gilson Carlos Bicudo (PM Presidente Prudente); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui(DAEE); 
• Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS/Presidente Prudente); 
• Ronaldo Luiz Nascimento (PM Teodoro Sampaio); 
 
Participantes Convidados: 
• Guilherme Bortoluzzi Cabrera (PM Álvares Machado); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP); 
• Minoru Maemura (PM Presidente Venceslau). 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP). 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados visando a hierarquização dos Recursos 
FEHIDRO 2019; 
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 1 
Executivo do CBH-PP, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e deu esclarecimentos 2 
sobre a dinâmica da presente reunião. Em seguida com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira 3 
Neias, Coordenador da CT-AI, deu as boas vindas a todos e apresentou a pauta da presente reunião, 4 
e em seguida procedeu a leitura da ata da reunião anterior que, após lida, foi colocada em votação e 5 
aprovada por unanimidade. 6 
 
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados  visando a hierarquização dos 7 
Recursos FEHIDRO 2019: Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Sandro que 8 
passou os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP, e após deu esclarecimentos sobre a 1ª fase 9 
para obtenção dos recursos FEHIDRO, onde foram realizadas visitas técnicas em 2019, 10 
posteriormente o Sr. Sandro informou que 6 projetos foram protocolizados nos dias 13 e 14 (quinta e 11 
sexta-feira) do mês de junho de 2019, na sede da Secretaria Executiva do CBH-PP, sendo que os 12 
mesmos encontram-se em envelopes devidamente lacrados. Expôs à câmara que o representante de 13 
Pres. Venceslau não protocolou no prazo correto dia 14 de junho, e que o mesmo protocolou nesta 14 
da data da presente reunião. Assim foi solicitado aos presentes se poderia ser analisado junto com os 15 
demais empreendimentos, sendo que houve concordância unânime dos presentes em protocolizar o 16 
projeto de Presidente Venceslau. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro orientou para que os membros 17 
se organizassem em grupos. Na sequência foram constituídos três grupos, compostos por 18 
representantes de cada segmento que realizaram a análise da documentação dos projetos, 19 
estabeleceram critérios e preencheram o check list, bem como a planilha de resumo da análise de 20 
projetos. 21 
 
3.  Encerramento: Após a análise dos 7 projetos, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias, agradeceu 22 
a presença e a colaboração de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 23 
Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada 24 
por quem de direito. Presidente Prudente, aos dezessete dias do mês de junho de 2019. 25 
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Secretária Ad-hoc da CT-AI 


