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ATA DA 02ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CTAI.
Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e treze às 09h30min, realizou-se a 2ª
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2013/2014, do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes representantes
dos seguintes seguimentos: Álvaro Yanagui (representando o DAEE); Marcelo Gomes
de Oliveira Néias (representando a Assoc. dos Eng. Arquitetos e Agrônomos de Pres.
Prudente e Região); Adriano Melo (representando a FIESP); Carlos Alberto Arraes
(representando a CDPEMA); Rodrigo Carniato (representando a PM Santo Anastácio);
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, bem como convidados
conforme lista de presença anexa. O Sr. Marcelo Neias, coordenador da CT-AI inicia a
reunião agradecendo a presença de todos, procede a leitura da ata da reunião anterior,
que após lida, foi aprovada por unanimidade. Primeiramente, foi retomada a revisão do
estatuto quanto à representatividade do segmento Município a partir do art.44, e também
foi analisado o art. 8 e incisos. Após a análise do estatuto e as devidas adequações, o
Sr. Marcelo Néias emite comentários sobre o Seminário Nitrato nas Águas Subterrâneas
no Estado de São Paulo- Desafios Frente ao Panorama Atual, evento em que esteve
presente no dia 25 de abril de 2013 no município de Bauru-SP. Com a palavra o Sr.
Sandro Roberto Selmo faz considerações sobre o Estatuto, e ainda comenta que é
possível o Comitê tratar do enquadramento de águas subterrâneas, mas que
primeiramente deve ser levado a conhecimento do CRH. O Sr. Sandro Selmo, informa
que as reuniões plenárias deste Comitê serão gravadas, em virtude da elaboração da
ata. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. 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
quatorze dias do mês de maio de 2013.
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