
ATA DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONA IS.

Data: 27 de julho de 2018.

Horário: 09h30

Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;

I. PRESENTES

Membros da CT-AI:

• Álvaro Yanagui (DAEE);

• Carlos Kuhn Faccioli (PM INDIANA);

• Diego Henriques dos Santos (CODASP);

• Lidia Regia Prota (CETESB);

• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPP);

• Mylenni Guerra Lima (DAEE);

• Leandro Castilho (representando a PM ÁLVARES MACHADO);

• Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCamb);

• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/PRESIDENTE PRUDENTE);

• Ronaldo Luiz Nascimento (PM TEODORO SAMPAIO).

Participantes Convidados:

• Fabio Yukio Ogassawava (PM INDIANA);

• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE/Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP);

• Sandro Roberto Selmo (DAEE/ Secretário Executivo do CBH-PP).

II. PAUTA DA REUNIÃO:

1. Aprovação da Ata da reunião anterior;

2. Revisão do Estatuto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema;

3. Outros assuntos;

4. Encerramento.



III. RELATO DOS RESULTADOS:

1. Aprovação da Ata da reunião anterior: Iniciando a reunião, com a palavra o Sr. Marcelo1

Gomes de Oliveira Neias, Coordenador da CT-AI agradeceu a presença de todos, apresentou a2

respectiva pauta e em seguida procedeu à leitura da ata da reunião anterior que, após lida foi3

colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida a palavra foi passada para o Sr.4

Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP o qual passou os informes da5

Secretaria Executiva do CBH-PP. Após suas considerações, foi apreciado o próximo assunto da6

pauta.7

2. Revisão do Estatuto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pon tal do Paranapanema: a8

palavra foi passada para o Sr. Sandro que informou aos presentes sobre a questão de9

frequências nas reuniões das Câmaras Técnicas do CBH-PP, bem como do plenário, e10

posteriormente realizou a apresentação de uma proposta de redução da quantidade de membros11

deste CBH. Ainda com a palavra, passou alguns esclarecimentos e apontou os gráficos de12

frequência das entidades que possuem representação, o que foi possível observar que houve13

entidade que seque participou da quantidade mínima exigida pelo estatuto do CBH-PP. E14

também destacou a proposta de passar a ter no plenário seis representantes do segmento15

Estado, seis do segmento Municípios e seis do segmento Sociedade Civil, todos com seus16

respectivos suplentes. Houve alguns questionamentos sobre a proposta apresentada, e foi dado17

os devidos esclarecimentos ao Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron. Posteriormente o Sr. Sandro18

acrescentou que o assunto seria retomado em uma próxima oportunidade, visto que a19

apresentação realizada serviu para reflexões.20

3. Encerramento: Após esclarecimentos e tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Marcelo21

Neias agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu,22

Mylenni Guerra Lima, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será23

assinada por quem de direito. Presidente Prudente, vinte e sete dias do mês de julho de 2018.24

Marcelo Gomes de Oliveira Neias

Coordenador da CT-AI

Mylenni Guerra Lima

Secretária “ad hoc” da CT-AI


