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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS 
INSTITUCIONAIS – CT-AI.  
 
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e cinco, realizou-se a quarta 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: DAEE (ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS CARDOSO) 
DEPRN (GILSON CARLOS BICUDO), SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO (SANDRO 
ROBERTO SELMO), ERPLAN (MARIO ANTONIO SOSSOLOTI). Sociedade Civil: IESPP 
(ROBERTO TADEU MIRAS FERRON), SENAC (ANTONIO TADEU DA COSTA) IBCAmb 
(DANIELLE TANAKA MUNHOZ) E SEESP (DALTON THADEU DE MELLO) . Municípios: 
TEODORO SAMPAIO (EBER JOSÉ SORAGI), PRESIDENTE EPITÁCIO ( LUIZ ANTONIO 
MOURA FILHO), PRESIDENTE PRUDENTE (JOSÉ ENÓE LAPERUTA). 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. Com a palavra o Senhor 
Coordenador Ferron, comentou que a Lei das Águas, já foi aprovada e sancionada, sendo assim, 
fica difícil tomar alguma atitude para propor alterações da lei e por este motivo, fica sem valor 
fazer uma audiência pública para realização de propostas de mudanças. No entanto o Senhor 
Coordenador, sugere que seja marcada uma reunião para realização de um debate, para 
conhecer e divulgar melhor a lei das Águas. O Sr. Eber, comentou que terá dificuldade da criação 
do FUNDÁGUA, em seu município (Teodoro Sampaio), conforme descrito na lei. O Senhor 
Sossolote comentou que todos nós iremos ter grandes dificuldades, na definição de competências 
na cobrança do uso da água, quando forem definidos os procedimentos de cobrança, devido a 
grande variedade de situações em todo o Estado de São Paulo. O Senhor Ferron e a Senhora 
Danielle Munhoz, irão fazer uma palestra sobre o estatuto da cidade de Presidente Prudente, para 
que todos possam ampliar seus conhecimentos e propiciar um amadurecimento, quanto as 
possíveis propostas referentes a “Cobrança do Uso da Água”. O Senhor Sossolote, propõe que 
utilizemos o nosso representante regional, para ser portador de nossas sugestões ao CRH. Como 
segundo assunto em pauta, o senhor Eber comentou que a formação de um COMDEMA no 
Município de Teodoro Sampaio, viria muito bem de encontro às propostas que a população vem 
pleiteando junto ao município e também seria de grande valia na formalidade e realização das 
propostas para a melhoria do meio ambiente da região. Como incentivo a formação de novo 
COMDEMA´S, o senhor Coordenador Ferron, é favorável em manter a proposta realizada na 
reunião anterior, de que para o próximo ano, serviria a título de desempate na hierarquização dos 
projetos, o município que tivesse COMDEMA. O senhor Gilson Bicudo, alertou aos presentes, 
sobre as dificuldades que os representantes dos COMDEMAS tem durante a realização de seus 
trabalhos, inclusive as frustrações que existem quando suas propostas não são aceitas e ou 
realizadas, e que normalmente acabam desestimulando e afastando os membros de participarem 
das reuniões, mas, quando houver persistência nos trabalhos e tratando-se de um grupo unido e 
com objetivos bem definidos, os resultados obtidos são muito bons. O senhor Luiz Moura 
ressaltou, que às vezes, a quantidade de cobranças e obrigações aos prefeitos, acabam 
dificultando a realização de certas atividades, gerando inclusive desavenças e dificuldades na 
realização das propostas pela comunidade O senhor Laperuta comentou que no dia dois de junho, 
o COMDEMA do município de Presidente Prudente estará retomando suas atividades, e que 
apesar das dificuldades já contribuiu com excelentes projetos e propostas. O senhor Dalton 
sugeriu que para obtermos maior conhecimento, fosse realizada uma palestra orientativa, 
referente ao funcionamento e operação dos COMDEMAS. 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, 01 de junho de 2005. 
 
 
 

Roberto de Oliveira Santos Cardoso   Roberto Tadeu Miras Ferron 
      Secretário da CT-AI “ad-hoc”        Coordenador da CT-AI 


