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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INS TITUCIONAIS CT-AI. 
Aos onze dias do mês de março de dois mil e nove, realizou-se a 1ª Reunião da Câmara Técnica 
de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2009/2010, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal 
do Paranapanema – CBH-PP, na sede da UNESP, onde estiveram presentes representantes dos 
segmentos: Estado:  ITESP (Delcio Silva); SABESP (José Roberto do Nascimento); APTA 
(Ricardo Firetti); DAEE (André de Oliveira Silva) e CATI/EDR/PRESIDENTE VENCESLAU 
(Roberto Yassuo Shirasaki). Sociedade Civil : FUNDAÇÃO UNIESP (Pedro Sérgio Mora Filho); 
OAB (Galileu Marinho das Chagas); CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); AEAPP (Marcelo Gomes 
de Oliveira Néias) e SINDICATO RURAL DE REGENTE FEIJÓ (Lauro Elias Perego). 
Municípios : PRESIDENTE VENCESLAU (Leonete Paula Weichold Buchwtz) e MARTINÓPOLIS 
(Silvia Regina Oliveira da Silva). O coordenador da CT-AI, Marcelo Néias, inicia a reunião dando 
boas vindas a todos os presentes e esclarece os motivos desta reunião. O Sr. Sandro Roberto 
Selmo, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, informa que junto com a eleição do 
coordenador da câmara, 2 membros devem ser indicados para compor o Grupo de trabalho 
sobre a cobrança pelo uso da água - GT-COB. O representante da OAB, Galileu Marinho das 
Chagas, propõe a manutenção do atual coordenador, Marcelo Néias, para a coordenação da 
câmara neste biênio. A proposta é aceita por todos os presentes e aprovada por unanimidade. 
Para ocupar o cargo de vice-coordenador é indicado o representante do ITESP, Delcio Silva, que 
é aceito por todos e aprovado por unanimidade. Após a eleição dos coordenadores da câmara, 
os presentes passam a discutir os nomes dos representantes da câmara no GT-COB. O 
representante da SABESP, José Roberto do Nascimento, coloca-se a disposição para participar 
do grupo de trabalho e o representante do ITESP, Délcio Silva, também se dispõe a participar da 
GT-COB, sendo que, os mesmos representarão a câmara juntamente com o coordenador da CT-
AI, Marcelo Néias. Em seguida, os presentes definem as datas para a realização das reuniões da 
câmara, sendo propostas as seguintes datas: 01/04/09, 06/05/09, 03/06/09, 01/07/09, 05/08/09, 
09/09/09, 07/10/09, 04/11/09 e 02/12/09, todas com início as 09:00 horas.  Em seguida o 
coordenador da câmara encerra a reunião e agrade a presença de todos. Nada mais havendo a 
tratar, eu, André de Oliveira Silva, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se 
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 11 de março de 2009. 
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