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ATA DA 07ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS IN STITUCIONAIS CT-
AI. 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e doze às 09:00 horas, realizou-se a 7ª 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2011/2012, do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, 
onde estiveram presentes representantes dos segmentos conforme lista anexa. Iniciando 
a reunião o Sr Roberto Shirasaki faz a leitura da ata da reunião anterior a qual é 
aprovada por unanimidade. Primeiramente deu-se continuidade na discussão da 
resolução Conjunta SMA/SAA/SJD – 01 de 27/12/2011 alterada em 23/03/2012, assunto 
que foi iniciado na 6ª Reunião da CT-AI. Após os presentes concluírem o trabalho de 
estudo da Resolução Conjunta SMA/SAA/SJD em pauta, com a palavra, o Sr. Sandro 
Roberto Selmo, conclui que seja realizado um comunicado da Secretaria Executiva 
solicitado por reunião da CT-AI deste Comitê, que seja remetido ao coordenador da  
Câmara Técnica Jurídica Institucional do CRHI para mostrar preocupação, e que haja 
colaboração quanto  as questões que envolvem esta resolução. Posteriormente, os 
presentes passam a analisar o OF.CRHi 147/2012 - Referente a participação das 
Universidades e Órgão de Classe nos CBHs. Com a palavra o Sr. Sandro faz os devidos 
esclarecimentos quanto aos órgãos, seus respectivos segmentos e participação dos 
membros no CBH-PP. Em seguida, é discutido o próximo assunto da pauta, que diz 
respeito ao processo das eleições para nova composição do CBH-PP, Diretoria e Membros 
para o biênio 2013/2014. O Sr. Sandro Selmo com a palavra, informa sobre as reuniões 
especiais por segmentos que ocorrerá no mês de fevereiro de 2013, sendo dia 04 reunião 
da Sociedade Civil no período noturno, dia 05 reunião do segmento Município e dia 06 de 
fevereiro reunião do segmento Estado no período matutino, reuniões que os interessados 
deverão apontar interesse na composição do CBH-PP Biênio 2013/2014, e ainda poderão 
alegar interesse para participação em Câmara Técnica. Tratados todos os assuntos em 
pauta, o Sr Roberto Tadeu Miras Ferron coordenador da Câmara Técnica de Assuntos 
Institucionais encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se 
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos cinco dias do mês 
de novembro de 2012.  
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