
 

 

ATADA 11ªREUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS  CT-AI 
 
Data:20 de julho de 2022. 
Horário: 09h00 
Local: DAEE/Presidente Prudente-SP. 
 

I. PRESENTES 
 
Membros da CT-AI: 

• Álvaro Yanagui (DAEE/Secretário Executivo do CBH-PP); 
• Andréia Cristina Silva Hirata (APTA); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Celso Barbosa de Souza (Município de Narandiba); 
• Gilberto de O. Aguilar Jr. (Município de Mirante do Paranapanema); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
• Marcelo Xavier (SABESP); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE/Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP); 
• Patrícia Ferrari da Costa (Município de Álvares Machado); 
• Roberto YassuoShirasaki (CDRS). 

 

II. PAUTA DA REUNIÃO: 
Aprovação da ata da reunião anterior; 
Análise da documentação das solicitações protocolizadas visando à hierarquização dos Recursos do 
FEHIDRO 2022 (2º Período); 
Encerramento. 
 

III. RELATO DOS RESULTADOS 
1. Início: OSr. Álvaro Yanagui, Secretário Executivo do CBH-PP deu as boas-vindas a todose iniciou a 
reunião. Na sequência apresentou a pauta, solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, 
pois a mesma foi enviada por e-mail aos membros da CT-AI, e acatada a solicitação pelos membros 
presentes, a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a pauta, o 
Sr. Álvaro deu esclarecimentos sobre o saldo do FEHIDRO que sobrou do pleito do 1º Período, o que 
possibilitou a abertura de nova etapa para pleitear recursos do respectivo fundo. E informou que no 
pleito do 2º Período para obtenção de recursos do FEHIDRO 2022, no prazo de 12 e 13 de julho de 
2022 foi recebido o total de 09 (nove) protocolos. Em seguida, foi definida a dinâmica dos trabalhos, e 
a CT-AI iniciou as análises da documentação protocolizada, sendo que as observações seriam 
anotadas em ficha própria e assinada pelos membros presentes. Assim, as análises ocorreram 
seguindo a ordem dos protocolos, realizados pelos seguintes municípios: Nantes; Narandiba; 
Presidente Epitácio; Marabá Paulista; Caiuá; Álvares Machado; Presidente Venceslau; Iepê; Indiana. 
Foi destacado que, o protocolo de Indiana não atendeu aos critérios da Deliberação CBH-PP, pois o 
mesmo deveria ser no sistema do SIGAM e também via e-mail da Secretaria Executiva do CBH-PP, 
sendo que este não ocorreu. Realizadas as análises, tratados todos os assuntos da pauta, e 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 20 dias do mês de 
julho de 2022. 
 
 
 

_______________________ 
Mylenni Guerra Lima Sugui 
Secretária “ad-hoc” da CT-AI 

 

__________________________ 
Marcelo Gomes de Oliveira Neias 

Vice coordenador da CT-AI 


