
 

 

 
ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS. 
Data: 06 de maio de 2022. 
Horário: 09h00 
Local: Sala de reuniões do DAEE, Presidente Prudente/SP. 
 

I. PRESENTES 
Membros da CT-AI 

• Amarílis Beraldo Rós (APTA); 
• Alvaro Yanagui (DAEE); 
• Celso Barboza (Município de Narandiba); 
• Frederico Gambardella (Município de Presidente Prudente); 
• Marcelo Xavier (SABESP); 
• Patrícia Ferrari da Costa (Município de Álvares Machado); 
• Roberto Yasuo Shirasaki (Rotary Club de Álvares Machado). 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO 
1. Apreciação da ata da reunião anterior; 
2. Análise da documentação dos projetos protocolizados visando à hierarquização dos Recursos do 

FEHIDRO 2022;  
3. Outros Assuntos; 
4. Encerramento. 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início e aprovação da ata da reunião anterior: Com a palavra, o Sr. Alvaro Yanagui, Secretário 
Executivo do CBH-PP iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, fez a 
leitura da pauta da reunião e passou a palavra ao Sr. Roberto Shirasaki para leitura da ata da reunião 
anterior, que após as devidas correções foi aprovada por unanimidade. 2. Análise da documentação 
dos projetos protocolizados visando à hierarquizaçã o dos Recursos do FEHIDRO 2022; Com a 
palavra, o Sr. Alvaro apresentou aos presentes os protocolos e os projetos protocolizados entre os 
dias 27 e 29 de abril para pleitear recursos do FEHIDRO 2022. Esclareceu que apenas seis pleitos 
foram protocolizados e passou para análise das documentações, conforme consta na Deliberação Ad 
Referendum 228/2022 e Manual do Procedimentos Operacionais do FEHIDRO. Na sequência, a Srª 
Patrícia se propôs a ser a relatora do grupo, ocasião em que todos assinaram as observações de cada 
pleito. Após esclarecimentos e discussões a pauta da reunião se esgotou, assim tratados todos os 
assuntos da pauta, o Sr. Alvaro Yanagui agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se 
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos 06 dias do mês de maio de 
2022. 
 
                                

______________________ 
Marcelo de Oliveira Néias 

_______________________ 
Alvaro Yanagui 

Coordenador da CT-AI Secretário ad-hoc 
 


