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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e cinco, realizou-se a terceira 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 (DELCIO SILVA), DAEE (ROBERTO
DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO) DEPRN (GILSON CARLOS BICUDO), SECRETARIO
EXECUTIVO ADJUNTO (SANDRO ROBERTO SELMO), ERPLAN (MARIO ANTONIO
SOSSOLOTI) e CODASP (JOSÉ CÉSAR ZOCCAL). Sociedade Civil: APOENA (ADRIANA C.
FREITAS PEREIRA), IESPP (ROBERTO TADEU MIRAS FERRON), SENAC (ANTONIO
TADEU DA COSTA), CDPEMA (CARLOS ALBERTO ARRAES), SINTAEMA ( CÉLIA REGINA
Q. S. ARAÚJO – MEMBRO EXTRAORDINÁRIO) E OAB - SANTO ANASTÁCIO (RODOLFO
ANEAS – MEMBRO EXTRAORDINÁRIO). Municípios: TEODORO SAMPAIO (EBER JOSÉ
SORAGI), MARTINÓPOLIS ( GALILEU MARINHO DAS CHAGAS), LEANDRO PEREIRA
CASTILHO ( ÁLVARES MACHADO). Iniciando a reunião, o senhor Coordenador ROBERTO
TADEU MIRAS FERRON, pediu a mim secretário, para verificar a lista de presença para
averiguação do quorum. Foi constatado, que o número de membros presentes estava de
acordo para a instalação da reunião. Como primeiro assunto da ordem do dia, foi lida a ata da
reunião anterior e aprovada por unanimidade. Em seguida, foi aberta a palavra ao Sr. Eber,
para fazer uma rápida explanação sobre a lei da “PROTEÇÃO ÀS ÁGUAS”. O Sr. Eber
comentou que a referida lei, foi discutida em 2001 por essa câmara técnica CT-AI, mas sem
nenhuma objetividade, e que com o passar do tempo, não foi dada a devida importância a
mesma, onde acabou sendo esquecida todo esse tempo, e sugeriu que fosse retomada as
discussões. O Sr Coordenador Roberto Ferron, ficou de passar um e-mail, constando a referida
lei a todos membros da CT-AI, para que todos pudessem conhecer e discutir sobre o assunto
na próxima reunião. Foi elaborada uma proposta pelo Sr. Sandro, secretário executivo adjunto
do CBH_PP, referente á alteração da numeração das atas de reunião do CBH-PP, em forma
de seqüência e não mais por ano, já embasado na lei estadual vigente. O Sr. Coordenador, vai
levar o assunto a todas as câmaras técnicas, e depois para votação em plenária. O Sr. Eber,
comentou da necessidade de retomada e criação de novos CONDEMAS, nos municípios da
nossa região. O Sr. Gilson Bicudo, comentou que apesar de os CONDEMAS serem de grande
utilidade, no município de Pirapozinho, o mesmo foi abandonado por conflitos com o prefeito e
também por falta de quorum. O Sr Arraes, sugeriu que fosse dado mais valor e interesse aos
CONDEMAS, pois, conhece alguns deles em São Paulo e Guarulhos que estão funcionando
muito bem, e que valeria a pena incentivar os nossos Municípios a terem seus CONDEMAS
funcionando. O senhor Arraes ainda acrescentou que os COMDEMAS somente funcionam
quando há responsabilidade e cobrança efetiva no cumprimento das normas que disciplina os
COMDEMAS. O senhor Arraes informou que está havendo uma discussão no congresso
nacional, quanto a mudanças no código florestal e de que o CBHPP bem como a CT-AI não
poderiam ficar sem apresentar suas manifestações. O Sr. Coordenador Ferron, sugeriu então
que deveria ser realizado um estudo, para que os Municípios que tivessem CONDEMA, fossem
beneficiados nos desempates de pontuação de hierarquização dos projetos do FEHIDRO.
Todos presentes concordaram com a sugestão. O Sr. Coordenador entregou a todos os
presentes, uma cópia do decreto estadual, referente ao Código Florestal, afim de que fosse
discutido na próxima reunião. O Sr. Coordenador solicitou a todos que enviassem propostas
para a elaboração de um manual de procedimentos comportamental em reunião. O Sr.
Sossoloti entregou a câmara técnica, uma edição do Plano Plurianual 2004 A 2007 DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Esta edição ficará a disposição na secretaria executiva do comitê,
para que qualquer representante possa consulta-la. 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, 04 de maio de 2005.
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