ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
Data:
11 de novembro de 2016.
Horário: 09h30
Local:
Departamento de Águas e Energia Elétrica| P. Prudente-SP;
I.

PRESENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Membros da CT-AI:
Alvaro Yanagui (DAEE);
Izio Barbosa de Oliveira (CETESB);
Marcelo Gomes de Oliveira Neias (AEAAPPTE);
Edvaldo Marra (Pm de Rosana);
Murilo Cesar Justino (Pm de Anhumas);
Roberto Tadeu Miras Ferrom (IBCamb);
Vandir Pedroso Almeida (FIESP);
Carlos Marcelo Garcia Junqueira (Sindicato Rural de Presidente Prudente);
Ricardo Firetti (APTA);
Roberto Yassuo Shirasaki (CATI).

•
•

Participantes Convidados:
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
Sandro Roberto Selmo (DAEE- Secretário Executivo do CBH-PP).

II.

PAUTA DA REUNIÃO
•
•

III.

Aprovação da ata da reunião anterior;
Discussão referente ao processo das eleições para nova composição do CBH-PP,
Diretoria e Membros para o biênio 2017/2018

RELATO DOS RESULTADOS

•

Iniciando a reunião o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Néias, Coordenador da CTAI, agradeceu a presença de todos e passou à leitura da ata da penúltima reunião,
cuja aprovação na reunião do dia 11 de abril não foi possível, em razão da
inexistência de quórum suficiente, além da leitura da ata da ultima reunião. Após
as devidas correções foram aprovadas por unanimidade. Na sequencia, o Sr.
Sandro Roberto Selmo procedeu uma apresentação da Deliberação CBHPP/176/2016 que trata da convocação dos segmentos para a composição e
renovação da Diretoria do CBH-PP, relativa ao biênio 2017/2018, enfatizando que
a escolha será referendada em Assembleia a ser realizada dia 03/03/2017.
Posteriormente, o Sr. Marcelo Néias salientou que a CT-AI tem a responsabilidade
de apresentar detalhadamente a referida Deliberação e fez uma breve leitura da
mesma. Após algumas considerações e correções apontadas pelo Sr.Ízio a pauta
foi passada para outros assuntos. Na sequencia, o Sr. Marcelo aproveitou a

oportunidade para propor a alteração do nome do GT-Nitrato para GT-Águas
Subterrâneas, sendo o novo grupo para tratar de assuntos mais amplos. Sugeriu
também que essa proposta fosse encaminhada à CT-PAS, juntamente com a ata
da reunião, para que a Câmara endossasse esse pedido e o encaminhasse à
Presidente do CBH-PP. Posteriormente, agradeceu a colaboração de todos e
encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário
"ad-hoc", encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem
de direito. Presidente Prudente, aos nove dias do mês de novembro de dois mil e
dezesseis.

_____________________________

Marcelo Gomes de Oliveira Néias
Coordenador da CT-AI

________________________
Alvaro Yanagui
Secretário “ad hoc” da CT-AI

