ATA DA 13 ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CT-AI
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Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se
a 13ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2013/2014,
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes os seguintes
membros da CT-AI: Álvaro Yanagui (representante do DAEE); Izio Barbosa de Oliveira
(representante da CETESB); Antônio Carlos Cezário (representante da CATI/EDR/Pres.
Prudente-SP); Vandir Pedroso de Almeida (representante da FIESP); Antônio Moreira
(representante da PM de Presidente Prudente).Também estiveram presentes os Srs.
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, Sr. Murilo Gonçalves
Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, bem como o coordenador da CT
de Assuntos Institucionais (e GT-Nitrato) o Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Néias. E
estiveram presentes convidados conforme lista de presença anexa. Com a palavra, o Sr.
Marcelo Néias agradece a presença de todos, inicia a reunião e procede à leitura da ata
da reunião anterior (reunião conjunta CT-AI, CT-PAS e GT-Nitrato), que após as devidas
correções foi colocada em votação, e aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr.
Sandro Selmo apresenta a Minuta da Moção 04/2014, que dispõe sobre: “Manifestação
contrária ao início de qualquer trabalho visando à exploração de gás não-convencional
(gás de xisto) no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 22
(UGRHI-22 - Pontal do Paranapanema)”. Na sequência, os membros presentes
consideraram o teor da Minuta da Moção, deram contribuições para adequação do texto
em discussão e emitiram opiniões. Posteriormente, os membros versaram que, após a
apreciação da Minuta da Moção pelo Plenário do CBH-PP, e se aprovada, é de suma
importância compartilhar a mesma com demais órgãos, tais como Ministério Público,
Ministério do Meio Ambiente, e entre outros. Na sequência, foi tratado o seguinte
assunto da pauta: Discussão referente ao processo das eleições para nova composição
do CBH- PP, Diretoria e Membros para o biênio 2015/2016. Com a palavra, o Sr. Sandro
Selmo expõe a Minuta da Deliberação CBH-PP/160/2014, que será levada à apreciação
do Plenário na 38ª Reunião Ordinária do CBH-PP, pré-agendada para o dia 21 de
novembro de 2014, na cidade de Presidente Epitácio-SP. Posteriormente, os membros
presentes discutem sobre a Minuta da Deliberação CBH-PP/160/2014, a qual “Aprova a
convocação dos segmentos Sociedade Civil, Estado Municípios visando à renovação e
composição do CBH-PP para o Biênio 2015/2016”, e também deram contribuições para a
adequação do corpo do texto da referida Minuta. Dando continuidade, os Senhores
Sandro Roberto Selmo e Marcelo Néias emitem esclarecimentos sobre o modo de
inscrição para compor o CBH-PP, e ressaltam que a da Sociedade Civil Organizada será
até às 17h00min do dia 30/01/2015 (sexta-feira) para realizar sua inscrição, conforme
consta na Minuta da Deliberação CBH-PP/160/2014. Tratados todos os assuntos da
pauta, o Coordenador da Câmara encerrou a reunião e agradeceu 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,
aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2014.

_____________________________
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