
  

ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS. 
 
Data: 29 de julho de 2019. 
Horário: 09h30  
Local:  Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP; 
 
I. PRESENTES 
 
Membros CT-AI: 
• Álvaro Yanagui (DAEE); 
• Amarílis Beraldo Rós (APTA); 
• Diego Henriques dos Santos (CODASP); 
• Fernando De La Casa Scalon (Rotary Club de Álvares Machado); 
• Mário Augusto Totti (CDRS/Presidente Venceslau); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE); 
• Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (CDRS/Presidente Prudente); 
• Ronaldo Luiz Nascimento (PM Teodoro Sampaio); 
• Thiago Miranda Lopes (AEAAPP); 
 
Participantes Convidados: 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP). 
 
II. JUSTIFICARAM: 
• José Roberto Nascimento (SABESP); 
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP). 

III. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Aprovação da ata da reunião anterior; 
2. Revisão da frequência dos membros/representantes das Câmaras Técnicas do CBH-PP; 
3. Início das discussões sobre a revisão do Estatuto; 
4. Outros assuntos. 
5. Encerramento. 
 
IV. RELATO DOS RESULTADOS  
1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário 1 
Executivo do CBH-PP agradeceu a presença de todos, e iniciou a reunião apresentando os Informes 2 
da Secretaria Executiva. Posteriormente com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias, 3 
Coordenador da CT-AI, deu as boas vindas a todos, apresentou a pauta da presente reunião e 4 
destacou que deveriam ser apreciadas as atas da 2ª Reunião da CT-AI, do dia 17/06/2019, bem 5 
como a ata da reunião do dia 02/07/2019, a qual ocorreu em conjunto com a 3ª Reunião da CT-PAS. 6 
Em seguida a palavra foi passada para o Sr. Carlos Arraes (CDPEMA), que procedeu a leitura da ata 7 
da reunião 2ª Reunião da CT-AI, que após lida e realizadas as devidas correções foi colocada em 8 
votação e aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, realizou a leitura da 3ª Reunião da CT-AI 9 
conjunta com a 3ª Reunião da CT-PAS, a qual foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 10 
Com a palavra o Sr. Sandro destacou o Of. CRHI.024/2019 de 18/06/2019 que trata sobre o novo 11 
prazo de entrega do Relatório de Situação do CBH-PP, que foi prorrogado para o dia 30/08/2019. O 12 
Sr. Sandro também comentou sobre a possibilidade de se abrir outro prazo para novas indicações de 13 
empreendimentos ao FEHIDRO, contudo, informou que a Coordenadoria de Recursos Hídricos ainda 14 
não se pronunciou sobre o assunto. Posteriormente, os membros apresentaram preocupação com a 15 
situação dos boletos da Cobrança pelo Uso da Água na UGRHI-22, visto que os mesmos ainda não 16 
foram emitidos para o atual exercício. Após um momento de debates e troca de ideias, entendeu-se 17 
ser mais apropriado levar o assunto para ser discutido no Fórum Paulista de Comitês, conforme 18 
sugeriu o Sr. Sandro. 19 
 



  

2. Revisão da frequência dos membros/representantes da s Câmaras Técnicas do CBH-PP: 20 
Prosseguindo com a pauta, a palavra foi passada para o Sr. Sandro que fez alguns comentários 21 
sobre a necessidade de revisar a frequência dos membros/representantes das CTs, e destacou sobre 22 
o teor do art. 8º do Regimento Interno do CBH-PP. Em seguida, foi apresentado o controle de 23 
frequência de cada Câmara Técnica, exibindo inicialmente a da CT-EA. Após, foi exibido o da CT-24 
PAS, e sempre destacando a frequência de cada segmento. Por último foi apresentado o controle de 25 
frequência da CT-AI, e as possíveis providências para aqueles membros que estão com três faltas 26 
consecutivas, ou duas intercaladas. Posteriormente, apresentaram algumas sugestões de como as 27 
entidades pudessem ser informadas sobre a situação das frequências dos membros indicados para 28 
que as representassem, e foi verificado que a maioria das faltas são de representantes suplentes. E 29 
passaram para a apreciação do próximo assunto da pauta. 30 
 
3. Início das discussões sobre a revisão do Estatut o: Com apalavra, o Sr. Sandro apresentou 31 
sobre a questão da composição do CBH-PP, onde há paridade e os membros dividem-se em titulares 32 
e suplentes, e apontou o texto do art. 8º do Estatuto. Em seguida compartilhou sua preocupação com 33 
a CT-AI referente a ausência de muitos representantes suplentes nas reuniões de Câmaras Técnicas, 34 
que segundo o Estatuto deveria ser tomadas algumas providências. Em seguida discutiram sobre a 35 
interpretação do texto sobre os representantes das Câmaras Técnicas, pois os membros suplentes 36 
não tem um respectivo titular, e  o Estatuto traz que somente nas reuniões plenárias o respectivo 37 
suplente substituirá um titular conforme o horário de chegada. Também discutiram sobre as 38 
convocações enviadas via correios, que o mesmo vem atrasando no prazo de entrega, e a CT-AI 39 
acatou a sugestão do Sr. Sandro em enviarem um ofício circular aos membros, informando-os que as 40 
próximas convocações serão enviadas apenas por e-mail, pois os membros vêm recebem as cartas 41 
após a data das reuniões, e dando destaque para que os membros mantenham seus e-mails 42 
atualizados. Prosseguindo com as discussões, trataram sobre a lista de presença e ainda foi sugerido 43 
pela Sr.ª Mylenni (DAEE) que constasse nas próximas atas quem justificou a ausência. Após,  44 
também abordaram sobre a quantidade de membros na Plenária. Em seguida foi esclarecido que o 45 
assunto tratado foi uma pré-discussão visando a revisão do Estatuto do CBH-PP, e o Sr. Marcelo 46 
informou que aqueles que tivessem alguma proposta de alteração enviassem-nas para o e-mail da 47 
Secretaria Executiva do CBH-PP. A palavra foi passada para o Sr. Sandro, o qual destacou alguns 48 
pontos principais do Regimento Interno do CBH-PP que deveriam ser revisados. 49 
 
4.  Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias 50 
agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 51 
Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada 52 
por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e nove dias do mês de julho de 2019. 53 

 
 
 

 
___________________________ 
Marcelo Gomes de Oliveira Néias 

Coordenador da CT-AI 

_______________________ 
Mylenni Guerra Lima Sugui 
Secretária Ad-hoc da CT-AI 


