
  

 
ATA DA 08ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS IN STITUCIONAIS CT-AI.   
 
 
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e treze às 14h30min, realizou-se a 8ª 1 

Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2013/2014, do 2 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do 3 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes representantes 4 
dos seguintes seguimentos: Alvaro Yanagui (representante do DAEE); Adriano Melo 5 

(representando a FIESP); João Mendes de Souza Neto (representante da 6 
CATI/EDR/P.Prudente); Mauro Vilanova (representante da CDHU) e Sandro Roberto 7 
Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, bem como convidados conforme lista de 8 
presença anexa. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo apresenta a pauta da reunião, 9 

justifica a ausência do Sr. Marcelo Néias, Coordenador desta CT e devido ao quorum, 10 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior para aprovação. Iniciando os trabalhos, o 11 
Estatuto foi analisado, e foram destacadas as alterações propostas anteriormente. Após 12 
um momento de troca de informações e debates, o Sr. Sandro Selmo informa que as 13 
adequações apontadas serão realizadas pela Secretaria Executiva do CBH-PP, que 14 

posteriormente, um uma nova reunião desta CT serão analisadas. Posteriormente, foi 15 

tratado o seguinte assunto: Discussão sobre a alteração do Regimento Interno.  Os 16 

membros presentes na reunião verificaram o Estatuto, porém, ficou acordado que irão se 17 

reunir novamente, pois existem anotações que ficaram com o Sr. Marcelo Néias, 18 

Coordenador desta CT. Tratados todos os assuntos da pauta, o Sr. Sandro Roberto 19 

Selmo encerra a reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, 20 
eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se 21 

aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos nove dias do 22 
mês de dezembro de 2013.  23 

_____________________________ 
Sandro Roberto Selmo 

Secretário Executivo do CBH-PP 

_____________________________ 
Mylenni Guerra Lima 
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