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ATA DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CT-AI

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dez, às nove horas, realizou-se a
13ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2009/2010,
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado/Titular:
CETESB (Izio Barbosa de Oliveira). Estado/Extraordinário: DAEE (André de Oliveira
Silva). Municípios/Titular: PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio Domigos Dal Más),
PRESIDENTE
VENCESLAU
(Leonete
Paula
Weichold
Buchwtz).
Municípios/Extraordinário: Martinópolis (Silvia Regina Oliveira da Silva), TEODORO
SAMPAIO (Sílvio Fasano de Almeida). CONVIDADOS: DAEE (Sandro Roberto Selmo e
Murilo Gonçalves Cavalheiro); PIRAPOZINHO (Gustavo André F. de Castilho);
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (Régis Ricci dos Santos). O Sr.
Sandro Roberto Selmo iniciou a reunião destacando o assunto principal: apresentação
de calendário para convocação dos segmentos integrantes do CBH-PP para eleição de
seus membros. Comentou que o mandato da atual composição se encerra dia 31 dia
março de 2011, e que em anos ímpares o processo eletivo deve ser realizado. Disse,
ainda, que haverá Reunião Ordinária em 18 de fevereiro de 2011 para efetivação do
referido processo. A seguir, o Sr. Sandro comentou sobre o processo de indicação, por
segmento, de membros titulares e suplentes. Esclareceu que a indicação que ocorrerá
no dia 18 de fevereiro de 2011 definirá as instituições, entidades ou municípios (pessoas
jurídicas), e que estas devem, posteriormente, indicar os nomes dos representantes
(pessoas físicas). O Sr. Sandro lembrou que serão colocadas em apreciação, na
Reunião Plenária do dia 17 de dezembro de 2010, as Deliberações CBH/PP/117, 118 e
119/2010, que convocam Sociedade Civil, Estado e Municípios para composição do
CBH-PP. Segundo as Deliberações, os representantes da Sociedade Civil devem efetuar
até às 17:30h do dia 21/01/2011, junto à Secretaria Executiva do CBH-PP, o
cadastramento que habilitará o interessado a candidatar-se e participar da eleição no dia
02/02/2011; representantes do Estado terão reunião de composição em 03/02/11, e os
dos Municípios realizarão reunião de composição em 04/02/2011. Houve, ainda,
apreciação e aprovação pela CT-AI, da Minuta de Deliberação CBH-PP/115/2010, que
altera o cronograma de trabalhos para viabilização da implantação da cobrança pelo uso
da água no âmbito do CBH-PP. Nada mais havendo a tratar, eu, Régis Ricci dos Santos,
Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por
quem de direito. Presidente Prudente, vinte e seis dias do mês de novembro de 2010.
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