Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP
Fone/Fax: (0--18) 221-4350 - email: comitepp@recursoshidricos.sp.gov.br

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2002 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dois, realizou-se a terceira reunião
ordinária do ano de 2002, 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); SABESP
(José Roberto Nascimento); SECRETARIA DA AGRICULTURA (Antônio Carlos Cezário);
CETESB (Hilton Iwao Ubukata) e DAEE (Carlos Eduardo Secchi Camargo, substituindo
Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil: APAE-PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio José
Saraiva Marques); SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira Filho) e FUNDAÇÃO CESPE (Rita de
Cássia Boscoli Soler Morete); Municípios: Narandiba (Enio Magro) PRESIDENTE
VESCESLAU (José Clóvis Froes de Morais) e convidados representando a P.M. de Rosana
(Claudiney Garcia dos Reis e Sylvia Maria de S.T. Cardoso) e a P.M. de Teodoro Sampaio
(Eber José Soragi); CBH-PP (Engº Emerson Sampieri Burneiko – Secretário Executivo).
Iniciando a reunião, Dr. José Roberto coordenador da CT-AI, designou Carlos Eduardo
Secchi Camargo como Secretário “ad-hoc” da CT-AI, em seguida, procedeu a leitura da ata
da reunião anterior, sendo que todos tomaram conhecimento, sendo aprovada por
unanimidade. Dando continuidade a pauta o coordenador José Roberto indaga sobre a
proposta do curso de formação de agentes ambientais, mas os presentes dão pela falta do
representante do DEPRN, Luis Fernando, que formulou a proposta na reunião anterior. No
sentido da proposta do seminário/curso constante na pauta, Rita Morete, integrante do GEA,
menciona a existência de diversos cursos técnicos que formam várias pessoas capacitadas
que poderiam ser contratadas pelas prefeituras, pois a grande dificuldade destas, se
encontram na montagem e acompanhamento dos projetos que obedeçam aos critérios do
FEHIDRO para que não haja a recusa destes projetos. O representante do SINTAEMA, Ari
Alves, diz que estes seminários poderiam abordar a legislação podendo haver a seleção de
pessoas do GEA para cuidar dessa parte. A representante do GEA Rita fala da existência de
cursos no CBH-AP podendo então haver a parceria entre os comitês, com isso o
representante Ari Alves propõe a escolha de dois membros da CT-AI para participarem do
GEA e o representante do ITESP, Delcio Silva fala da necessidade da formação de uma
comissão para isso, neste momento o coordenador da câmara informa que ira contactar o
representante Dejair da CT-PAS para que ele indique também dois membros daquela
câmara para fazer parte desta comissão, o coordenador então propõe para que façam parte
dessa comissão o representante do DEPRN, Luis Fernando, do SINTAEMA, Ari Alves e do
DAEE Sandro Roberto Selmo, neste momento a representante Rita fala do projeto que o
GEA ira montar com ITESP e ressalta a importância da participação dessa comissão neste
encontro, ela também lembra que o FEHIDRO não disponibiliza técnicos que ensinam a
elaborar um projeto e menciona a necessidade de se contratar pessoal para isso. Dando
seguimento a pauta, o coordenador José Roberto pede ao Engenheiro Emerson que fale do
Plano de Bacia e este cita a importância das sugestões que todos os membros desta
câmara podem dar, para que o atual plano seja avaliado sendo assim elaborado uma versão
final, ainda sobre este assunto o representante da Prefeitura Municipal de Teodoro
Sampaio, Eber Soragi, convidado na reunião, ressalta a necessidade de análise do plano de
bacia. Então ficou agendada a para 05 de agosto as 10:00 horas no DAEE a próxima
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos Eduardo Secchi Camargo, Secretário “adhoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.
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