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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e cinco, realizou-se a primeira reunião
ordinária do ano de 2005, 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: Estado: ITESP (DÉLCIO SILVA),
DEPRN (LUIS FERNANDO DE JESUS TAVARES), DEPRN (GILSON CARLOS BICUDO),
DAEE (ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO) e SECRETARIO EXECUTIVO
ADJUNTO (SANDRO ROBERTO SELMO). Sociedade Civil: APOENA (ADRIANA C.
FREITAS PEREIRA), CDPEMA (CARLOS ALBERTO ARRAES), AGB (VITOR KOITI
MIYAZAKI), CEDEPEMA (DURVAL MATHEUS), IESPP (ROBERTO TADEU MIRAS
FERRON) AERPP (VALTER JOSÉ CREPALDI GANANCIO), E SENAC (ANTONIO TADEU
DA COSTA).
Municípios: MARTINÓPOLIS (GALILEU MARINHO DAS CHAGAS),
TEODORO SAMPAIO (EBER JOSÉ SORAGI), PIQUEROBI (AUREO F. DE ALMEIDA),
ÁLVARES MACHADO (JEANDRO PEREIRA CASTILHO), SANDOVALINA (PAULO
ROGÉRIO KUHN PESSOA) e PRESIDENTE EPITÁCIO (SÉRGIO ANTONIO MAROTO),
não houveram convidados. Iniciando a reunião, o senhor Paulo Rogério coordenador da
CT-AI, verificou a lista de presença contendo os membros do Estado, Municípios e
Sociedade Civil presentes, e constatou que havia cinco membros da sociedade civil, cinco
membros do município e três do estado, e sugeriu então, que os membros presentes fossem
eleitos. Todos presentes votaram a favor da proposta. Ficaram eleitos os representantes e
as entidades que comporão a CT-AI, para o biênio 2005/2006 sendo estes: Estado: ITESP
(DÉLCIO SILVA), DEPRN (GILSON CARLOS BICUDO), e DAEE (ROBERTO DE OLIVEIRA
SANTOS CARDOSO). Sociedade Civil: APOENA (ADRIANA C. FREITAS PEREIRA),
CDPEMA (CARLOS ALBERTO ARRAES), AGB (VITOR KOITI MIYAZAKI), IESPP
(ROBERTO TADEU MIRAS FERRON), E SENAC (ANTONIO TADEU DA COSTA).
Municípios: MARTINÓPOLIS (GALILEU MARINHO DAS CHAGAS), TEODORO SAMPAIO
(EBER JOSÉ SORAGI), PIQUEROBI (AUREO F. DE ALMEIDA), ÁLVARES MACHADO
(JEANDRO PEREIRA CASTILHO) e SANDOVALINA (PAULO ROGÉRIO KUHN PESSOA).
Como só haviam três representantes do estado, completaram-se as vagas com um
representante da SABESP e outro da Secretaria de Planejamento do Estado, por serem os
órgãos de maior freqüência nas reuniões do biênio passado. O Secretário Executivo Adjunto
do CBH-PP, esclareceu que todos os participantes da reunião que demonstram interesse
em participar serão convidados como membros extraordinários. O coordenador Paulo
Rogério, propôs que para o cargo de novo coordenador, fosse um membro da sociedade
civil, já que no passado foi acordado que para cada biênio fosse feito um rodízio entre
Estado, Prefeitura e Sociedade Civil, sendo que desta vez seria um membro da Sociedade
Civil. Todos presentes concordaram com a proposta. Em seguida o Coordenador Paulo
Rogério, questionou aos participantes, se existia algum proponente ao cargo de
Coordenador. O Senhor Carlos Alberto Arraes e o Senhor Roberto Tadeu Miras Ferron, se
apresentaram como candidatos ao cargo. Os candidatos, a pedido do senhor coordenador
Paulo, fizeram um breve relato de suas autobiografia e participações passadas neste
Comitê, afim de que os presentes pudessem formar uma idéia melhor para escolha dos
candidatos. A seguir colocou-se em votação os dois candidatos. Foi realizada a eleição por
votação aberta, sendo que o Senhor Roberto Tadeu Miras Ferron foi eleito com doze votos,
o candidato Senhor Carlos Alberto Arraes, ficou em segundo lugar com um voto. Após a
apuração, o senhor Coordenador Paulo Rogério, parabenizou o senhor Roberto Tadeu
Miras Ferron, e declarou empossado como novo Coordenador da Câmara Técnica de
Assuntos Institucionais para o biênio de 2005 a 2006. O Senhor coordenador Roberto
Ferron, no uso de suas atribuições, abriu a palavra aos presentes. O senhor Carlos Alberto
Arraes, sugere que nas próximas eleições, seja alterado o regimento interno, para que
sejam conhecidos os candidatos antecipadamente. Sugeriu também, que todos trabalhem
em conjunto, visando maior produtividade. Com a palavra, o senhor Paulo Rogério,
aproveitou para agradecer a todos pelo excelente apoio que deram durante a sua gestão,
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para que todos os trabalhos pudessem transcorrer com eficiência e qualidade durante esse
biênio passado. Comentou ainda, que o sistema de votação realizado pela câmara hoje, é o
usual em quase na totalidade do sistema, e via sem razão a alteração proposta pelo senhor
Arraes. Agora com a palavra o senhor Gilson Bicudo, fez um apelo aos participantes, onde
durante as reuniões, fossem realizadas com assunto inteiramente pertinentes as propostas
do comitê, e que as discussões polêmicas ou pessoais, não devam mais acontecer, pois,
como conseqüência acabam afastando os membros a participarem das reuniões, devido a
desgastes excessivos e sem produtividade. No momento a palavra foi passada ao senhor
Crepaldi, onde endossou as palavras do senhor Bicudo, e acrescentou que tem atualmente
andado em toda nossa região, e esta a par dos grandes problemas existentes, e que muita
coisa tem deixado de ser feita pelo tempo perdido nas discussões polêmicas. Disse ainda
que, a grande quantidade de regras e leis novas que vem sendo criadas, por exemplo EAS
(Estudo Ambienta Simplificado) vão prejudicar e muito ao andamento e realização dos
projetos (inclusive do FEHIDRO), principalmente no que se refere aos licenciamentos
necessários exigidos pelos órgãos ambientais, tais como IBAMA, CETESB, DEPRN, DAEE,
... que estão cada vez mais exigentes, e conseqüentemente tornando-se quase impossível à
aprovação desses projetos. Para isso solicita que esta câmara avalie essas interfaces, e
façam propostas aos órgãos ambientais adequando as regras e legislação ao porte e
impacto causados. O senhor Arraes novamente com a palavra, comentou que as sugestões
feitas na câmara, devem ser selecionadas para serem levadas ao plenário. Relatou ainda
que somente com a união de todos os membros, poderemos ter força para cobrar os órgãos
governantes, para resolver e solucionar os grandes problemas existentes. Ninguém mais
fazendo o uso da palavra, o senhor coordenador Roberto Ferron, explanou que nas
próximas reuniões, serão feitas com pauta definida, para evitar discussões polêmicas e
perda de tempo desnecessário. O senhor Ferron, convocou a todos, que dessem total apoio
na realização de seus trabalhos nas câmaras técnicas futuras, e que só dessa maneira,
conseguiríamos atingir nosso objetivo. Finalizando, agradeceu mais uma vez a presença de
todos e comentou mais uma vez, que somente com a união e participação efetiva de todos
os membros, o comitê poderá crescer. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto de Oliveira
Santos Cardoso, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 21 de fevereiro de 2005.
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