
 
 

   
 

ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS  

Datas: 30/04/2020 e 04/05/2020                                                                                          

Horário: 09h30 minutos 

Local: reunião remota/ on-line 

I. PRESENTES 

Membros da CT-AI: 

30/04/2020 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

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

• Mário Totti (CDRS/P. Venceslau); 

• MonikaKurak (FATEC); 

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

• Ricardo Firetti (APTA); 

• Roberto YassuoShirasaki (CDRS/P. Prudente); 

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

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

Convidados: 

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

 

Membros da CT-AI: 

04/05/2020 

• Álvaro Yanagui (DAEE/CBH-PP); 

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

• Mário Totti (CDRS); 

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

• Roberto Tadeu Miras Ferron (SINTAEMA); 

• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY Club de Álvares Machado); 

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

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

Convidados: 

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

 



 
 

   
 

II. PAUTA DA REUNIÃO 

1. Abertura; 

2. Discussões sobre a Minuta de Deliberação "Ad Referendum" CBH-PP/207/2020 de 

22/04/2020, que altera prazos para protocolos de empreendimentos para utilização dos 

recursos do FEHIDRO/2020. 

3. Outros assuntos; 

4. Encerramento. 

 

III. RELATOS DOS RESULTADOS 

1. Abertura: Com apalavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, 

cumprimentou a todos, e informou que devido a pandemia da COVID-19 que a presente 

reunião foi agendada para ser realizada on-line. Após iniciada a reunião, a palavra foi 

passada para o Sr. Álvaro Yanagui, que passou as orientações 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 passou os informes da Secretaria 

Executiva do CBH-PP, e destacou as alterações sofridas no calendário de atividades deste 

CBH, e ainda sobre as alterações de prazos do COFEHIDRO. Ainda com a palavra, o Sr. 

Sandro informou sobre o Projeto de Leinº 174/2020 do Estado de São Paulo, o qual "autoriza 

a transferência à Conta Única do Tesouro Estadual de saldos positivos de fundos especiais e 

despesa", explicou ainda que o referido PL relaciona o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FEHIDRO, o que poderia implicar na insuficiência de saldo para projetos do FEHIDRO/2020. 

Em seguida, a palavra foi passada para o vicecoordenador da CT-AI, Sr. Ronaldo Luiz 

Nascimento, o qual explicou sobre a dispensa da apreciação da ata da reunião anterior, e 

apresentou a pauta da presente reunião, informando como seria a dinâmica para a leitura e 

analise da Minuta. 

2. Discussões sobre a Minuta de Deliberação "Ad Referendum" CBH-PP/207/2020 de 

22/04/2020, que altera prazos para protocolos de empreendimentos para utilização dos 

recursos do FEHIDRO/2020: O Sr. Álvaro Yanagui exibiu a referida Minuta, e em seguida o 

Sr. Ronaldo deu início a leitura da mesma, item por item. Após a leitura, foi discutido sobre 

os novos prazos para protocolos de projetos visando o pleito do FEHIDRO/2020, ocasião em 

que ficou decidido pelos presentes, por unanimidade, o prazo de 28 e 29 de maio. Ainda 

foram adequados alguns pontos do texto da minuta apreciada, ficando acordado que o Sr. 

Álvaro inseriria ao final da mesma, a planilha GUT como anexo, e atualizaria o texto com as 

sugestões apresentadas pelos membros. Posteriormente, ficou agendada uma novareunião 

on-line para discutirem sobre a versão final Minuta da Del. "Ad Referendum"CBH-

PP/207/2020, para o dia 04/05/2020, segunda-feira, às 09h30 minutos. 

3. Continuação das discussões da Minuta de Deliberação "Ad Referendum" CBH-

PP/207/2020 de 22/04/2020, que altera prazos para protocolos de empreendimentos para 

utilização dos recursos do FEHIDRO/2020: Iniciando a reunião, com a palavra o Sr. Álvaro 

Yanagui  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. 

Em seguida, com a palavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, 

cumprimentou a todos os presentes e passou os Informes da Secretaria Executiva do CBH-

PP. Ainda com a palavra, informou que oPL 174/2020foi aprovado em 30/04/2020, e 

publicado no Diário Oficial do Estado a correspondente Lei Estadual nº 17.263/2020, 

contudo com o veto do §4º do art. 1º, o qual citava um anexo onde estava relacionado o 

FEHIDRO. Posteriormente, após discussões,o Sr. Ronaldo, vice coordenador da CT-AI, 



 
 

   
 

consultou os presentes sobre sugestões para a minuta em análise, e ficando todos de acordo 

foi atualizado o texto do art. 4º da Minuta da Del. "Ad Referendum"CBH-PP/207/2020, 

tendo em vista a nova lei, sendo que a mesma requer regulamentação.Realizadas as devidas 

adequações e correções, o Sr. Ronaldo colocou em votação o texto final da referida Minuta, 

o qual foi aprovado por unanimidade, e restaria agora as providências pela Secretaria 

Executiva do CBH-PP para sua publicação no diário oficial.  

4. 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 quatro 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 

 

 

 


