
  

 
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS. 

 
Data: 17 de dezembro de 2021. 
Horário: 09h00 
Local: on-line (Google Meet) 
 

I. PRESENTES 
 
Membros da CT-AI 

• Amarílis Beraldo Rós (APTA); 
• Carlos Alberto Arraes (representando a CDPEMA); 
• Celso Barboza (Município de Narandiba); 
• Defagner Pereira (Município de Presidente Prudente); 
• Fábio Ferreira Morong (APEC/UNOESTE); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Marco Túlio Vanalli (ITESP); 
• Patrícia Ferrari da Costa (Município de Álvares Machado); 

 
 
Convidados: 

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

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Apreciação da ata da reunião anterior; 
2. Discussão sobre o e-mail recebido pela Secretaria Executiva do CBH-PP em 28/12/2021, 

“Posicionamento frente a resposta CERCEADA a fala apresentada na 52ª Reunião do CBH-PP”, do 
remetente Sr. Carlos Arraes (CDPEMA); 

3. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
• 1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira 

Neias, coordenador da CT-AI iniciou a reunião cumprimentando a todos. Em seguida foi informado o 
objetivo da presente reunião, e conferida a presença dos membros conforme registros no “chat” da 
plataforma Google Meet. Prosseguindo, o Sr. Marcelo Neias informou que a última reunião da CT-AI 
foi realizada em conjunto com a CT-PAS, ocasião que colocou em votação para a referida ata ser 
apreciada após a aprovação da CT-PAS, o que foi acordado por unanimidade. E passou para o 
próximo assunto da pauta. 

• 2. Discussão sobre o e-mail recebido pela Secretaria E xecutiva do CBH-PP em 28/11/2021, 
“Posicionamento frente a resposta CERCEADA a fala a presentada na 52ª Reunião do CBH-PP”, 
do remetente Sr. Carlos Arraes (CDPEMA): Com a apalavra, o Sr. Marcelo comentou sobre a 
situação ocorrida na 52ª Reunião Ordinária do CBH-PP, de 26/11/2021, informando sobre algumas 
manifestações, em especial a qual é o tema da presente reunião, do Sr. Carlos Arraes, e realizou a 
apresentação do trecho da ata da respectiva reunião Plenária, destacando que a mesma foi gravada 
como de praxe. Destacou ainda, que a fala do Sr. Arraes causou constrangimentos aos participantes, 
pois versou sobre tema adverso da pauta da reunião plenária. E informou ainda que após a 
manifestação do Sr. Arraes, o Presidente do CBH-PP, Sr. Roger Fernandes Gasques (Prefeito de 
Álvares Machado) fez suas considerações em resposta ao Sr. Arraes. Comentou que o Sr. Arraes 
pediu a palavra ao Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, o que não foi concedida para manter a 
harmonia e o andamento da reunião, visto que já tinha sido esgotado o assunto. Ainda com a palavra, 
o Sr. Marcelo informou que no dia 28/11/2021 a Secretaria Executiva do CBH-PP recebeu um e-mail 
do Sr. Carlos Arraes, o qual foi enviado com cópia para muitos e-mails o qual foi exibido aos presentes 
na reunião, que logo no início do texto havia um pedido de desculpas pela “manifestação sugestiva, 
que não foi crítica, mas colaborativa”.  Após a leitura do referido e-mail, houve um momento de 
discussões sobre a elaboração de uma resposta por esta CT-AI, e qual seria o formato adequado. 



  

Com a palavra, a Sr.ª Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE) expôs que houve reunião da Secretaria 
Executiva do CBH-PP junto com o Presidente para discussão sobre as medidas a serem tomadas, o 
que se fez necessário o assunto ser apreciado pela CT-AI. Foi discutido ainda sobre as acusações do 
Sr. Arraes e quem estas atacaram, o que consta gravado, o que foi entendido coo acusações 
infundadas e sem provas. Ficou decidido pela CT-AI pela elaboração da resposta primeiramente por e-
mail. Também foi discutido sobre os materiais (ata e gravação) estarem à disposição para as classes 
atingidas, se quiserem tomar medidas judiciais pelas acusações e denúncias feitas pelo Sr. Arraes na 
52ª Reunião Ordinária do CBH-PP, e ainda foi destacado que nunca houve uma situação como essa 
na história do CBH-PP, e que merece ser dada resposta adequada fazendo jus a credibilidade, 
transparência e seriedade do CBH-PP. Certo momento, o Sr. Carlos Alberto Arraes ingressou na 
reunião, e desculpou-se do atraso devido a outro compromisso.  Com a palavra, o Sr. Marcelo Neias 
deu informações do que foi tratado na reunião até o momento. Em seguida, a palavra foi passada ao 
Sr. Carlos Arraes que informou sobre seu e-mail ser direcionado exclusivamente ao Secretário 
Executivo do CBH-PP e não ao Presidente, pelo fato de seu pedido de uso da palavra ter sido 
cerceado na última reunião Plenária. Após debates e discussões, a CT-AI definiu as seguintes 
providências: elaboração de resposta a ser dada via e-mail; e envio de Ofício da Secretaria Executiva 
do CBH-PP solicitando explicações sobre as acusações realizadas pelo Sr. Carlos Alberto Arraes. 

• 4. Encerramento: Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias 
agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 
Guerra Lima Sugui, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 
quem de direito. Presidente Prudente, aos 17 dias do mês de dezembro de 2021. 
 
                                

 ______________________ 
Marcelo de Oliveira Néias 

_______________________ 
Mylenni Guerra Lima Sugui 

 Coordenador da CT-AI Secretária ad-hoc 
 


