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ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2007 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSU NTOS INSTITUCIONAIS – 
CT-AI.  
 
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e sete, realizou-se a primeira reunião do biênio 2007-
2008 da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal 
do Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos 
segmentos: Estado : CATI – EDR PRESIDENTE VENCESLAU (Odinir Liberatti Vieira); DAEE – 
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA (Sandro Roberto Selmo); APTA – AGÊNCIA 
PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONÊGOCIOS (Ricardo Firetti). Sociedade Civil : IBCAMB -  
INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS DO AMBIENTE (Roberto Tadeu Miras Ferron) e ASSOCIAÇÃO 
DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo Gomes 
de Oliveira). Municípios : PRESIDENTE EPITÁCIO (Luis Antonio Moura Filho); NARANDIBA (Paulo 
Rogério Khun Pessoa); PRESIDENTE PRUDENTE (Cládio Mura) além do Prefeito de Narandiba e 
Presidente do CBH-PP Sr. Gabriel Vassilios Piperas e outros convidados conforme registro próprio. 
Iniciando a reunião o coordenador da CT-AI, Paulo Rogério Khun Pessoa, propõe a  dispensa da leitura 
da ata da reunião anterior, uma vez que a mesma foi distribuída a todos os presentes; após o 
consentimento de todos aprovou-se a referida ata. Prosseguindo a pauta da reunião, o coordenador da 
CT-AI, Paulo Rogério Khun Pessoa propõe que se discuta a programação das atividades da CT-AI para 
o biênio 2007-2008 e lembra que a Câmara de Saneamento Avaliação e Planejamento CT-PAS  se 
reunirá no dia 18 de abril para a elaboração da minuta de Deliberação, que trata sobre critérios e 
pontuação dos projetos a serem indicados ao FEHIDRO no exercício de 2007 e que a CT-AI deverá 
reunir-se em 11 de junho do corrente ano,  para analisar a documentação pertinente ao projetos que 
serão entregues e propõe ainda que uma reunião da CT-AI seja marcada para 8 de maio do corrente 
ano, para que sejam tratados assuntos referentes a Cobrança pelo Uso da Água, propondo ainda que a 
Secretaria Executiva envie documentos referentes ao assunto, bem como o calendário de atividades do 
CBH-PP atualizado, aos membros da CT-AI, o Prefeito Municipal de Narandiba e Presidente do CBH-PP, 
Gabriel Vassilios Piperas se compromete a ligar para todos os prefeitos e avisar sobre os prazos de 
elaboração dos projetos. O coordenador da CT-AI, Paulo Rogério Khun Pessoa  propõe uma reunião no 
dia 3 de julho para os membros das três câmaras técnicas e também membros do CBH-PP onde o 
assunto seria da Cobrança pelo Uso da Água, sem nenhuma objeção a reunião entra para o calendário 
de atividades. Cumprindo a pauta, em outros assuntos o coordenador da CT-AI, Paulo Rogério Khun 
Pessoa comentou sobre a representação feita pela CDPEMA na OAB e no CBH-PP questionando a 
representatividade de sua pessoa e do Sr. Galileu Marinho das Chagas junto a Câmara Técnica de 
Assuntos Institucionais CT-AI,  e ressalta que irá protocolar junto a OAB e ao Presidente do CBH-PP sua 
defesa administrativa, fazendo o uso da palavra o representante do IBCAMB o Sr. Roberto Tadeu Miras 
Ferron propõe que o representante da CDPEMA Sr. Carlos Alberto Arraes retrate-se ao CBH-PP sobre o 
assunto em questão e propõe ainda que qualquer pessoa que ausentar-se das reuniões antes de seu 
termino, que seja considerada a sua falta, não havendo manifestação contrária a sua proposta. Nada 
mais havendo a tratar, eu, Murilo Gonçalves Cavalheiro, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após 
lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 17 de abril de 2007. 
 
 
 
 

 
 
 

Murilo Gonçalves Cavalheiro 
Secretário da CT-AI “ad-hoc” 

Paulo Rogério Khun Pessoa 
Coordenador da CT-AI 

 


