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ATA DA 4ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS – CT-AI.  
 
Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e sete, realizou-se a quarta reunião 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: Sociedade Civil: OAB – Presidente Prudente (Galileu marinho das Chagas), 
ABRAGE (Sr.Norberto Castro Vianna, representando o Sr. Rodolfo Nardez Sirol), AEAPE (Sr. 
Marcelo Gomes de Oliveira Neias). Municípios: MARTINÓPOLIS (Sr, Frederico Gambardella de 
Moraes, representando o Sr. João Paulo Sereguete Melo), NARANDIBA (Paulo Rogério Kuhn 
Pessoa, PRESIDENTE PRUDENTE (Cláudio Mura), EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 
(Joaquim José Barão Perez), ALVARES MACHADO (Jovelino José da Silva Jr.) 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, cumprindo a pauta o coordenador da CT-AI, o Dr.Paulo Rogério Khun comunicou 
a todos o motivo do adiamento da reunião sobre a cobrança pelo uso da água e que seria 
realizada na presente data, porém por motivo de uma reunião que estaria sendo realizada na 
mesma data onde presentes a maioria dos Prefeitos do estado, sugeriu-se então que a nossa 
reunião ficasse marcada para a primeira quinzena de agosto, ficando a cargo da Secretaria 
Executiva escolher a melhor data e comunicar a todos da CT-AI, sugestão aprovada por 
unanimidade. O senhor coordenador Paulo Rogério Khun Pessoa, agradeceu a presença e 
colaboração de todos e deu-se por encerrada a reunião. 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, 11 de junho de 2007. 
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