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Ata da 13ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais

ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CT-AI.
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e nove, realizou-se a décima terceira
reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede da UNESP, onde estiveram
presentes representantes dos segmentos: Sociedade Civil: CDPEMA (Carlos Alberto
Arraes); IBCAMB (Roberto Tadeu Ferron); AEAPP (Marcelo Gomes de Oliveira Néias);
Estado: ITESP (Delcio Silva); SABESP (José Roberto do Nascimento); DAEE (Sandro
Roberto Selmo); SABESP (José Roberto Nascimento), APTA (Ricardo Firetti); Municípios:
PRESIDENTE EPITÁCIO (Antônio Domingos Dal Más), MARTINÓPOLIS (Silvia Regina
Oliveira); PRESIDENTE PRUDENTE (Cláudio Mura); PRESIDENTE VENCESLAU (Leonete
Paula). O coordenador representante do AEAPP, Marcelo Néias inicia a reunião lendo a ata
anterior a qual é aprovada por todos os membros presentes e da seqüência na reunião
falando sobre o cadastramento da Sociedade Civil. O representante do DAEE, Sr. Sandro
Roberto Selmo explica que vinte e nove entidades fizeram inscrição dentro do prazo do dia
16/01/09 e uma entidade fez fora do prazo. O Sr. Sandro ainda esclarece que a maioria das
entidades cadastradas não entregou os documentos necessários (para a devida atualização
dos dados cadastrais). Em discussão a Câmara Técnica propõe que seja enviado um oficio
a todos aqueles cadastrados até a data do edital, e que esse oficio seja remetido após o
processo de eleição para não tumultuar a Secretaria Executiva nessa fase. O representante
do ITESP, Sr. Delcio Siva se disponibilizou a ligar para todas as entidades que se
cadastraram, que estão com os documentos pendentes e solicitar dos mesmos o envio
desta documentação à Secretaria Executiva do CBH-PP. O coordenador Marcelo Néias fala
para os presentes que no dia da reunião, 05/02/09 houve uma discussão sobre as vagas
pleiteadas, expondo este assunto a Câmara Técnica. Esta Câmara então, após discutir o
assunto decide, por unanimidade, que aqueles que não cumpriram o edital e não se
inscreveram até a data prevista “16/01/09” não terão direito a vaga. Também decide, por
unanimidade, que aqueles que, mesmo tendo feito inscrição na data prevista e não
compareceram na reunião do dia 05/02/09, o que ocorreu com quatro entidades, estas
também não poderão pleitear a vaga de suplência, mesmo que estas compareçam a
reunião do dia 06/03/09. Ficou também decidido por unanimidade que as entidades que
compareceram a reunião prévia do dia 05/02/09 e não comparecerem na reunião dia
06/03/09, suas vagas, somadas a vaga que não foi preenchida de suplência será ocupada
por entidades presentes na reunião do dia 06/03/09 as quais fizeram inscrição prévia e,
também compareceram na reunião do dia 05/02/09. Tal decisão entende a Câmara
Técnica, está e, consonância com os itens 5 e principalmente o 9 do Edital publicado, visto
a redação do mesmo (intem 9) determina ser “imprescindível” a presença na Reunião do dia
06/05/09. O representante da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio Sr. Dal Más
propõe que o Comitê em parceria com um trabalho do Banco Mundial, cujo projeto está
sendo administrado pelo escritório Pinheiro Pedro, o qual objetiva o levantamento da
situação dos Resíduos Sólidos nos municípios da UGRHI 22, visando futuros investimentos
do BIRD nesta área, parceria esta que visa a realização de uma publicação com o resultado
deste levantamento sobre Resíduos Sólidos. O Sr. Sandro propõe que o assunto seja
levado também as outras Câmaras e que seja apresentado um projeto junto ao FEHIDRO,
tendo como tomador, por exemplo, a PM de Presidente Epitácio, para a realização de tal
publicação.
Nada mais havendo a tratar, eu, Bryna Cortez, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que,
após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 18 de
fevereiro de 2009.
___________________________
Bryna Cortez
Secretária da CT-AI “ad-hoc”

__________________________
Marcelo Gomes de Oliveira Néias
Coordenador da CT-AI
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