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ATA DA 06ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS IN STITUCIONAIS CT-
AI. 
 
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e doze às 09:00 horas, realizou-se a 6ª 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2011/2012, do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do 
DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos conforme lista anexa. 
Iniciando a reunião o Sr Roberto Tadeu Miras Ferron, coordenador desta Câmara 
Técnica, faz a leitura da pauta e solicita a inversão de um dos itens da pauta da reunião, 
o que é aceito por unanimidade, ou seja, em primeiro lugar aprovação da ata da reunião 
anterior, em segundo a análise e discussão do ofício CRHI/174/2012, em seguida a 
discussão da resolução conjunta SMA/SAA/SJD de 27 de dezembro de 2011 alterada 
em 23 de março de 2012, e posteriormente outros assuntos. Dando continuidade o 
coordenador da CT-AI o Sr Roberto Tadeu Miras Ferron, então, faz a leitura da ata da 
reunião anterior a qual é aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o coordenador da 
CT-AI coloca em discussão o ofício CRHI/174/2012 referente à participação das 
universidades e órgãos de classe no Comitê de Bacias Hidrográficas. Após várias 
discussões e entendimentos, fica proposta a criação de uma comissão para estudar 
melhor o assunto, consultar o CRHI, consultar a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos 
Institucionais do CRH, sendo que a comissão será composta pelo representante da 
CETESB o Sr Izio Barbosa de Oliveira, o representante da OAB o Sr Roberto Tadeu 
Miras Ferron e o Sr Sandro Roberto Selmo secretário executivo do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema. Em seguida dá-se inicio à discussão da 
resolução conjunta SMA/SAA/SJD de 27 de dezembro de 2011 alterada em 23 de março 
de 2012. Prosseguindo, após vários entendimentos a primeira questão apresentada pelo 
Sr Roberto Shirasaki, foi no sentido do porque tal assunto deveria ser apreciado e 
discutido junto a CT-AI, questionando também se isto era atribuição da referida Câmara. 
O Sr Sandro Roberto Selmo então responde que poderia haver má interpretação da 
referida resolução pelos órgãos envolvidos e pelos usuários podendo haver incorreta 
intervenção em APP, supressão de mata ciliar e trazer danos para os recursos hídricos. 
Em seguida, após várias discussões e questionamentos, a Câmara Técnica considera 
que a resolução está conflitando diretamente com a nova Lei 12.651 de 25 de maio de 
2012, que dispõe sobre Proteção de Vegetação Nativa, principalmente no aspecto 
referente às intervenções, e releva também que uma resolução não pode contrapor uma 
lei e que há eminente necessidade da revisão da resolução conjunta SMA/SAA/SJD de 
27 de dezembro de 2011 alterada em 23 de março de 2012. Prosseguindo, a Câmara 
Técnica sugere a elaboração de uma moção a ser apreciada pela plenária do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, a respeito da resolução em pauta, 
visando à necessidade de uma revisão, alertando que a mesma pode ser usada para 
“contornar a lei”. O Sr. Sandro Roberto Selmo propõe ao coordenador e aos membros 
presentes na Câmara que o assunto seja pauta de uma próxima reunião para melhores 
conclusões, e que possibilite nesse espaço de tempo consultas a respeito do assunto 
para subsidiar esta próxima reunião, proposta que foi aceita pela Câmara. Em seguida o 
coordenar da Câmara o Sr Roberto Tadeu Miras Ferron passa a palavra ao Sr Sandro 
Roberto Selmo, secretário executivo do CBH-PP, para o pronunciamento sobre outros 
assuntos. Com a palavra o Sr Sandro trata sobre o processo de formação do Comitê de 
Bacias Hidrográficas do Rio Paranapanema ( CBH-Paranapanema) informando que já foi 
formado tal comitê, existindo uma diretoria provisória e que haverá reunião dia 23 de  
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outubro no estado do Paraná e 30 de outubro no estado de São Paulo ( na cidade de 
Ourinhos ) para Plenária Setoriais, e informou também que em 05 de dezembro de 2012 
haverá plenária conjunta para indicação da diretoria definitiva e membros que irão 
compor o CBH-Paranapanema. Em seguida, o Sr Sandro Roberto Selmo informa que 
deverá ser realizada uma reunião do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema, pré-agendada para o dia 09 de novembro de 2012, na cidade de 
Anhumas, para referendar as indicações apontadas nas reuniões setoriais dos membros 
para formação do CBH-Paranapanema. Dando continuidade, o Sr Sandro questiona se a 
próxima reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais poderá ser pré-
agendada, onde todos concordaram com a data cinco de novembro de 2012, nas 
dependências do DAEE. Tratados todos os assuntos em pauta, o Sr Roberto Tadeu 
Miras Ferron coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais encerra a 
reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni 
Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será 
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, ao primeiro dia do mês de outubro 
de 2012.  
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