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Ata da 6ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais

ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e oito, realizou-se a sexta 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: CDPEMA (Carlos Alberto Arraes do Carmo), OAB PRES.
PRUDENTE (Galileu Marinho das Chagas), IBCAMB (Roberto Tadeu Miras Ferron), AEAPE
(Marcelo Gomes de Oliveira Neias), Municípios: PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio
Domingos Dal Más), PRESIDENTE PRUDENTE (Cláudio Mura), ALVARES MACHADO
(Jovelino José da Silva Junior), Estado: ITESP (Décio Silva), SABESP (José Roberto
Nascimento), CATI (Odinir Liberatti Vieira), DAEE (Sandro Roberto Selmo), APTA (Ricardo
Firetti) e demais convidados conforme registro próprio, Tendo o Coordenador da CT-AI
justificado sua ausência, o Vice-Coordenador o Sr. Galileu Marinho das Chagas conduziu a
reunião. Iniciando a reunião o Vice-Coordenador 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
Sr. Vice-Coordenador pede ao Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, o Sr. Sandro
Roberto Selmo comente sobre o novo Manual de Procedimentos Operacionais do
FEHIDRO e sobre a divulgação do mesmo junto a todas as câmaras técnicas e membros
do CBH-PP, feita através de correspondências e e-mails, o Sr. Sandro Roberto Selmo
explica ainda que mesmo tendo a plenária do CBH-PP deliberado sobre as regras do MPO
antigo, a recomendação da SECOFEHIDRO através de sua coordenadora a Sra. Rosa
Maria Mancini é de que se use o novo MPO e os novos anexos, mas o Secretario Executivo
Adjunto ressalta que a secretaria executiva deverá aceitar os projetos com os anexos
antigos e possibilitar a adequação dos mesmo por parte dos proponentes a tomadores e
explica ainda que as maiores mudanças ocorreram na Ficha Resumo que agora são duas,
uma para cada tipo de empreendimento) e nos PDC’s que foram distribuídos em eixos
temáticos. Ainda sobre o assunto o Sr. Sandro fala sobre os procedimentos para o
recebimento dos projetos por conta da Secretaria Executiva nos dias 27, 28 e 29 de
fevereiro do corrente ano; e a analise feita pela CT-AI e CT-PAS nos dias 3 e 5 de março
respectivamente, conforme a deliberação CBH-PP/087/2007 de 07 de dezembro de 2007.
Seguindo a pauta o O Vice-Coordenador Sr. Galileu fala comenta a formação do GTCobrança criado pela deliberação CBH-PP/086/2007 de 07 de dezembro de 2007, o Sr.
Sandro esclarece que a CT-PAS já indicou o nome de 02 (dois) membros para acompanhar
os trabalhos da CPTI no projeto que realizará um estudo de viabilidade de implantação da
cobrança na UGRHI 22 e que a CT-AI e o GEA deverão fazer os mesmo, o Sr. ViceCoordenador Galileu Marinho das Chagas pede aos presentes que se interessarem que se
pronunciem. O representante da IBCAMB o Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron e o
representante do ITESP Sr. Décio Silva se colocam a disposição para comporem o grupo
tendo como suplente o representante da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente Sr.
Cláudio Mura. O Sr, Sandro Roberto Selmo lembra que este grupo deverá se reunir com
certa freqüência e a presença de todos é essencial para o bom andamento dos trabalhos.
Dando continuidade à pauta o Sr. Vice-Coordenador pede ao Sr. Sandro Roberto Selmo
que apresente um “release” sobre as conferencias Nacional, Estadual e Macrorregional do
Meio Ambiente, o Sr. Sandro fala sobre a estrutura, objetivos e os preparativos que já estão
sendo realizados para as conferências onde a UGRHI 22 deverá eleger delegados na
conferência macrorregional e que a representarão na Conferência Estadual. O Sr. Galileu
Marinho das Chagas pede aos interessados que entrem em contato com a Secretaria
Executiva do CBH-PP. Em outro assunto da pauta o Vice-Coordenador solicita ao Sr.
Sandro Roberto Selmo que leia o quadro de presenças da CT-AI e este ressalta o grande
numero de faltas de algumas entidades. O Sr. Sandro Roberto Selmo comenta que o GEA
obedecendo ao Art. 34 do estatuto do CBH-PP enviou um oficio excluindo os membros com
muitas faltas não justificadas e no caso da entidade ainda ter interesse em participar da
câmara, deverá expressar o interesse através de novo oficio, o Sr. Sandro explica ainda
que tal ato se deu pelo desperdício de papel e recursos utilizados no grande número de
correspondências enviadas constantemente aos membros. O representante da CDPEMA o
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Sr. Carlos Alberto Arraes do Carmo diz que não compareceu a algumas reuniões da CT-AI
por motivos pessoais e por não encontrar clima, devido a não ter recebido um tratamento
adequado de alguns colegas. O Sr. Vice-Coordenador ressalta a importância dos membros
em reafirmarem seu compromisso com a CT-AI, o representante da SABESP Sr. José
Roberto Nascimento assume que houve falha de sua parte por não justificar as faltas
ocorridas. O representante da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio Sr. Antonio
Domingos Dal Más propõe que os oficio sejam dirigidos as entidades e não aos membros,
pois assim a entidade pode cobrar a presença do membro ou ainda indicar outro nome. O
representante da AEAPE Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias ressalta que no corpo do
oficio deve constar o nome do atual indicado pela entidade e deve-se citar o Art. do estatuto
que refere-se a este assunto. O Sr. Vice-Coordenador coloca em votação se o ofício deve
ser enviado a todas as entidades ou somente as entidades que acumulam faltas, por
decisão dos presentes o oficio será enviado a todas as entidades. Mesmo com o envio dos
ofícios o Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron se compromete a ligar a todos os membros
cobrando o compromisso e ressaltando a importância da presença do todos para o bom
andamento dos trabalhos da CT-AI. Seguindo a pauta, em outros assuntos, o representante
da AEAPE Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Neias comenta sobre a contaminação de poços
na cidade de Presidente Prudente por Nitrato e que as medidas adotadas nestes casos nem
sempre são as mais assertivas e que o assunto deveria ser levado ao âmbito do comitê. O
Sr. Secretario Executivo Adjunto Sandro Roberto Selmo sugere que a CT-AI elabore uma
minuta de deliberação criando uma câmara especial para tratar deste assunto e que esta
seja apresentada e apreciada pela plenária do CBH-PP, mas que isso seja feito após a
entrega e analise dos projetos FEHIDRO 2008, para que o assunto receba a devida
atenção. O Vice- Coordenador coloca a proposta do Sr. Sandro em votação e os presentes
a aprovam. O Sr. Galileu Marinho das Chagas, Vice-Coordenador da CT-AI 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, 8 de fevereiro
de 2008.

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

Galileu Marinho das Chagas
Vice-Coordenador da CT-AI
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