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ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e sete, realizou-se a quinta reunião da Câmara Técnica
de Assuntos Institucionais – CT-AI, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema –
CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Sociedade
Civil: ABRAGE (Rodolfo Nardez Sirol), Municípios: MARTINÓPOLIS (João Paulo Sereguete Melo),
PRESIDENTE PRUDENTE (Cláudio Mura), PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio Domingos Dal Más),
Estado: CATI (Odinir Liberatti Vieira), DAEE (Sandro Roberto Selmo), além do Profº Antonio Cezar Leal
da Unesp de Presidente Prudente e o Vice-Presidente do CBH-PP o Sr. Luiz Antonio Raizzaro. Tendo
o Coordenador da CT-AI justificado sua ausência por ter compromisso marcado anteriormente à
reunião, o Vice-Presidente do CBH-PP, o Sr. Luiz Antonio Raizzaro presidiu a reunião. Iniciando a
reunião o Vice-Presidente do CBH-PP cumprimenta a todos e propõe a dispensa da leitura da ata da
reunião anterior, uma vez que a mesma foi distribuída a todos os presentes; após o consentimento de
todos aprovou-se a referida ata, cumprindo a pauta o Vice-Presidente tece comentários sobre a
cobrança pelo uso dos recursos hídricos nos outros CBH’s, em seguida o representante do DAEE, o
Sr. Sandro Roberto Selmo, faz a leitura do Oficio CRH/SE/09/2007 de 26 de setembro de 2007, que
cobra dos CBH’S uma manifestação formal com relação à Deliberação CRH 63 “que aprova
procedimentos, limites e condicionantes para a cobrança pela utilização dos recursos hídricos no
Estado de São Paulo” especificamente com relação aos artigos 5º e 6º, o Sr. Sandro Roberto Selmo
comenta que o CBH que não for adotar a cobrança, deverá apresentar por meio de uma deliberação,
uma justificativa técnica ou financeira. Seguindo a pauta o Sr. Sandro Roberto Selmo inicia a leitura de
uma minuta de deliberação para a aprovação da criação de um grupo de trabalho para tratar dos
assuntos referentes a cobrança (GT Cobrança), durante a analise da minuta da deliberação, sugestões
e alterações foram discutidas e aprovadas por todos, inclusive a criação de uma outra minuta de
deliberação, na qual o CBH-PP comunica ao CRH sua posição quanto a adoção da cobrança. O Sr.
Sandro Roberto Selmo comenta que o CBH-PP deve realizar uma reunião ordinária para aprovar essas
deliberações, para que elas possam ser enviadas antes do dia 12 de dezembro do corrente ano,
quando se realizará a próxima assembléia do CRH, conforme solicitado no oficio citado anteriormente.
Seguindo a Pauta o Sr. Sandro Roberto Selmo faz a leitura da minuta de deliberação CBH-PP/088/07,
que “aprova o encaminhamento de Moção de Apoio a revisão do cálculo dos índices de distribuição de
recursos do FEHIDRO”, após a leitura foram feitos alguns questionamentos por parte de alguns
membros da CT-AI e que logo foram sanados. Dando continuidade, no item “Outros assuntos” da
Pauta, o Sr. Rodolfo Nardez Sirol representante da ABRAGE coloca a disposição da secretaria
executiva, três assuntos para serem apresentados como palestras em assembléias próximas do CBHPP, em seguida o Profº Antonio Cezar Leal comenta sobre um evento que se realizará no dia 19 de
novembro de 2007, na UNESP de Presidente Prudente, sobre a cobrança pelo uso da água e a
importância da participação dos membros do CBH-PP e de suas câmaras. O representante da
Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio o Sr. Antonio Domingos Dal Más disse que entrou em
contato com o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que se dispôs a palestrar sobre “Direito Ambiental e
Licenciamento Ambiental” na segunda quinzena do mês de novembro, o Profº Antonio Cezar Leal diz
que a UNESP, o CBH-PP e o CBH-AP, através de parceria firmada poderiam organizar um evento no
próximo dia 23 de novembro para acolher a apresentação do Dr. Fernando Pinheiro Pedro. Na
seqüência o Profº Antonio Cezar Leal fala sobre o projeto “Rio Paranapanema” que esta sendo
desenvolvido pela UNESP em parceria com o DAEE e também sobre a inauguração do prédio, que é
objeto da Parceria entre a UNESP, o CBH-PP e o CBH-AP, Logo após o Sr. Rodolfo Nardez Sirol diz
que a Duke Energy tem muitos dados sobre o rio Paranapanema e que estaria disposto a colaborar
com o projeto. O Sr. Luiz Antonio Raizzaro, Vice-Presidente do CBH-PP agradeceu a presença e
colaboração de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Murilo
Gonçalves Cavalheiro, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 18 de outubro de 2007.

Murilo Gonçalves Cavalheiro
Secretário da CT-AI “ad-hoc”

Luiz Antonio Raizzaro
Vice-Presidente do CBH-PP

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema

CBH-PP

Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP
Fone/Fax: (0--18) 3221-4350 - email: comitepp@ambiente.sp.gov.br
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br/
Ata da 25ª Reunião Extraordinária do CBH-PP – 07/12/07- Fls.2/13

