
 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal d o Paranapanema  
Rua Dr. João Gonçalves Foz, 1.736 – Centro Universitário - Cep: 19060-050 - Presidente Prudente 

Fone/Fax: (0--18) 3221-4350 - email: comitepp@ambiente.sp.gov.br 
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br/ 

 
CBH-PP  
 
  
 
 
ATA DA 01ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS IN STITUCIONAIS CT-AI 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e onze, às nove horas, realizou-se a 01ª 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2010/2011, do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do 
DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado/Titular: 
CETESB (Izio Barbosa de Oliveira), FATEC (Ari Alves de Oliveira Filho), 
CATI/PRESIDENTE VENCESLAU (Mario Augusto Totti). Estado/Extraordinário: DAEE 
(Murilo Gonçalves Cavalheiro), POLICIA AMBIENTAL (Evandro Sanches Torquato), 
CATI/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki). Sociedade Civil/Titular: 
ASS. ENG. P. PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira Néias), OAB (Roberto Tadeu 
Miras Ferron), CDPEMA (Carlos Alberto Arraes), IESPP (Daniel Albuquerque Pereira) 
Sociedade Civil/Extraordinário: Pontal Flora (Catarino Mangas). Municípios/Titular : 
PRESIDENTE PRUDENTE (Maria Beatriz de Souza Godoy), PRESIDENTE 
VENCESLAU (Leonete Paula Weichold Buchwtz). Municípios/Extraordinário : 
Presidente Epitácio (Antonio Domingos Dal Más), TEODORO SAMPAIO (Sílvio Fasano 
de Almeida).CONVIDADOS:  Conforme lista de presença. Iniciando a reunião o 
Coordenador da CT-AI, Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron, apresentou a Pauta e, 
posteriormente, colocou a Ata da reunião anterior em discussão que, depois de lida, foi 
aprovada por unanimidade. A seguir, solicitou que a Secretaria Executiva oficialize as 
entidades (pessoas jurídicas) que compõe o Comitê para que essas no prazo 10 (dez) 
dias a partir do recebimento da notificação enviem os nomes dos seus representantes 
(pessoas físicas). Dando inicio a Pauta, os presentes passaram a discussão da Alteração 
do Estatuto do CBH-PP, ficando sugeridas as seguintes modificações: inclusão de 
parágrafo primeiro e segundo no artigo 13, com a respectiva redação: “parágrafo 
primeiro: A assembléia será instalada, em primeira convocação com a presença da 
maioria absoluta de seus membros; parágrafo segundo: Em segunda convocação, (30) 
trinta minutos após primeira convocação será instalada com os membros presentes”. 
Alteração do parágrafo primeiro e terceiro do artigo 39, e inclusão do parágrafo quarto e 
quinto: Parágrafo primeiro “as reuniões ordinárias serão convocadas com antecedência 
mínima de (15) quinze dias, mediante comunicação dirigida a cada Membro e publicação 
de edital de convocação”, Parágrafo terceiro “As convocações serão feitas via correio, 
imprensa local e/ou correio eletrônico”, Parágrafo quarto: ”A assembléia será instalada, 
em primeira convocação com a presença da maioria absoluta de seus membros”. 
Parágrafo quinto: “Em segunda convocação, (30) trinta minutos após primeira 
convocação será instalada com os membros presentes”. Alteração do artigo 41 e de 
seus parágrafos que ficarão com as seguintes redações: “Art. 41. As deliberações da 
Plenária serão tomadas por maioria simples dos presentes; Parágrafo primeiro: No caso 
de reforma do Estatuto, o “quorum” para aprovação será de dois terços do total de votos 
do CBH-PP em sessão extraordinária especialmente convocada para esta 
finalidade;Parágrafo segundo: A maioria absoluta é a representada pelo primeiro número 
inteiro acima da metade dos membros empossados do CBH-PP; Parágrafo terceiro: A 
maioria simples é a representada pelo primeiro número inteiro acima da metade dos 
membros presentes”. Ficou sugerida também a exclusão do artigo 62 cuja redação 
passou a ser descrita no parágrafo primeiro do artigo 41, já mencionado. Após as 
discussões, ficou decidido que as sugestões de alteração serão enviadas por e-mail para 
os membros da CT-AI, para estudo, como forma de prevenir contradições, não sendo, 
pois, encerrada esta ata, que terá término na próxima reunião, marcada para o dia 17 de 
maio, as 09:30 horas, na sede do CBH-PP, para que continue as discussões sobre as  
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alterações. Nada mais havendo a tratar, eu, Rodolfo Weller Piloto, Secretário “ad-hoc”. 
Presidente Prudente, quatro dias do mês de maio de 2011. 
Reunião do dia 17 de maio de 2011.  
Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, 
realizou-se a continuação da 01ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais 
– CT-AI, Biênio 2010/2011, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes 
dos segmentos: Estado/Titular: CETESB (Izio Barbosa de Oliveira), CATI/PRESIDENTE 
VENCESLAU (Mario Augusto Totti). Estado/Extraordinário: DAEE (Murilo Gonçalves 
Cavalheiro), POLICIA AMBIENTAL (Julio Cesar Cacciari de Moura e Evandro Sanches 
Torquato), CODASP (José Roberto da Silva), APTA (Edison Martins Paulo. Sociedade 
Civil/Titular: IESPP (Daniel Albuquerque Pereira) Sociedade Civil/Extraordinário: 
Pontal Flora (José Alberto Mangas Pereira Catarino). Municípios/Titular : PRESIDENTE 
PRUDENTE (Maria Beatriz de Souza Godoy), PRESIDENTE VENCESLAU (Leonete 
Paula Weichold Buchwtz). Municípios/Extraordinário : TEODORO SAMPAIO (Sílvio 
Fasano de Almeida).CONVIDADOS:  Conforme lista de presença. O Secretário Executivo 
Adjunto, Sr. Sandro Roberto Selmo, coordenando a reunião, deu prosseguimento as 
discussões iniciadas na reunião do dia quatro de maio. Após os trabalhos dos presentes 
ficaram concluídas as alterações do Estatuto do CBH-PP, cujo  modelo encontra-se 
anexado a esta ata. Nada mais havendo a tratar, eu, Rodolfo Weller Piloto, Secretário 
“ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de 
direito. Presidente Prudente, 17 de maio de 2011. Câmara Técnica de Assuntos 
Institucionais – CT-AI, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – 
CBH-PP”. 
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