
  

 
ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS. 

 
Data: 08 de julho de 2021. 
Horário: 09h00 
Local: on-line (Google Meet) 
 

I. PRESENTES 
 
Membros da CT-AI 

• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP); 
• Andreia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Bárbara Florrance (Município de Sandovalina); 
• Carlos Alberto Arraes (representando a CDPEMA); 
• Fabio Morong (APEC/UNOESTE); 
• Heriton Dias dos Santos (Município de Sandovalina); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Marco Túlio Vanalli (ITESP); 
• Marcelo Xavier (SABESP); 
• Mario Totti (CDRS); 
• Natália Agostinho Bonfim Rocha (Município de Santo Anastácio); 
• Patrícia Ferrari da Costa (Município de Álvares Machado); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado); 

 
 
Convidados: 

• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/CBH-PP); 
• Sandro Roberto Selmo (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP). 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Apreciação da ata da reunião anterior; 
2. Revisão da frequência dos membros nas Câmaras Técnicas; 
3. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: O Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo 1 
do CBH-PP iniciou a reunião cumprimentando a todos,  passou a palavra ao Sr. Álvaro Yanagui, e em 2 
seguida para a Sr.ª Mylenni para que realizasse a chamada e testes de áudio. Posteriormente,  o Sr. 3 
Sandro destacou a importância do assunto da pauta, e passou a palavra para o Sr. Marcelo Gomes de 4 
Oliveira Neias, Coordenador da CT-AI, o qual deu as boas vindas a todos, e informou que a ata da 5 
reunião foi enviada para o e-mail dos membros desta CT, e sugeriu a dispensa da leitura da ata 6 
questionando se haveria alguma contribuição ou correção, e não havendo qualquer objeção, a  ata foi 7 
colocada em votação e aprovada por unanimidade.  8 
2. Revisão da frequência dos membros nas Câmaras Técni cas: Com a palavra, o Sr. Sandro fez 9 
alguns comentários iniciando as tratativas da referida pauta, e apresentou um controle de frequencia 10 
de três Câmaras Técnicas do CBH-PP, sendo da Câmara Técnica de Assuntos Insitucionais (CT-AI), 11 
Câmara Técnica de Educação Ambiental (CT-EA), e da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 12 
Saneamento (CT-PAS). Na sequência, exibiu o que diz o Estatuto e o Regimento Interno do CBH-PP 13 
referente as Câmaras Técnicas, e apresentou o art. 8º, que dispõe “As entidades membros 14 

integrantes das Câmaras Técnicas serão excluídas, caso o seu representante não compareça 15 
a 03 (três) reuniões consecutivas”, bem como o parágrafo único do mesmo artigo, “Após a 16 
segunda falta consecutiva do representante, o Órgão ou Entidade que o indicou será 17 



  

comunicado de sua ausência.” Em seguida, houve um momento de debates, ocasião em que 18 

o Sr. Marcelo Neias fez alguns apontamentos. Na sequência a Sr.ª Alba (APEC/UNOESTE), e 19 
os Srs. Marco Tulio (ITESP), Roberto Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado), e Carlos 20 
Arraes (CDPEMA) emitiram suas contribuições. Ficou esclarecido que, não houve até então o 21 

comunicado daquelas entidades membros de CTs que tiveram a segunda falta consecutiva, e 22 
não foi realizada nenhuma exclusão. Assim, foi discutido sobre o melhor procedimento a ser 23 
tomado. Após um momento de troca de informções e discussões, o Sr. Sandro sugeriu que 24 
fosse enviado um Ofício aos membros que se enquadram no que trata o art. 8º do Regimento 25 

Interno, visando comunicá-los. Também houve contribuição do Sr. Álvaro (DAEE), bem como 26 
da Sr.ª Andrea (APTA) e Sr.ª  Patrícia. Posteriormente, com a palavra o Sr. Marcelo colocou 27 
em votação a proposta do Sr. Sandro, a qual foi acatada pelos presentes, e ficou previsto a 28 
elaboração de uma minuta de ofício, com contribuição do Sr. Marcelo, Sr.ª Patrícia e Sr. 29 

Sandro, para posterior aprovação da versão final e envio aos membros conforme a situação 30 
da respectiva frequencia.  31 
4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Secretário Executivo do CBH-PP e os 32 
coordenadores das Câmaras agradeceram a participação de todos e encerraram a reunião. Nada mais 33 
havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, 34 
se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 08 dias do mês de julho de 35 
2021. 36 
 
                                

 ______________________ 
Marcelo de Oliveira Néias 

_______________________ 
Mylenni Guerra Lima Sugui 

 Coordenador da CT-AI Secretária ad-doc 
 


