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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS 
INSTITUCIONAIS – CT-AI.  
 
Ao décimo terceiro dia do mês de setembro de dois mil e cinco, realizou-se a oitava reunião 
ordinária do ano de 2005, 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: DAEE (ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS 
CARDOSO), ERPLAN (MARIO ANTONIO SOSSOLOTE), ITESP (DÉLCIO SILVA) E DEPRN 
(GILSON BICUDO), Sociedade Civil: IESPP (ROBERTO TADEU MIRAS FERRON), IBCAmb 
(DANIELLE TANAKA MUNHOZ) E SINTAEMA (CÉLIA REGINA A S. ARAUJO), Municípios: 
TEODORO SAMPAIO (EBER JOSÉ SORAGI), PRESIDENTE EPITÁCIO (SÉRGIO ANTONIO 
MAROTO), MARTINÓPOLIS (GALILEU MARINHO DAS CHAGAS) e PRESIDENTE PRUDENTE 
(JOSÉ ENÓE LAPERUTA). Iniciando a reunião, o senhor Coordenador Roberto Tadeu Miras 
Ferron observa a lista de presença e consta que há quorum para realização da reunião. Iniciando 
a reunião o senhor Ferron informou que está em andamento a elaboração da apresentação que 
fará, referente ao Estatuto da Cidade, e que gostaria de receber sugestões dos colegas da 
câmara para abrilhantar o trabalho. Dando andamento a reunião, o Sr. Ferron, também solicitou 
aos presentes, que enviem propostas, para a realização da cartilha de procedimentos, referente 
ao comportamento e organização durante reuniões. O senhor Sossolote sugeriu que poderia ser 
utilizado o manual de procedimentos utilizado na Câmara Municipal. O senhor Coordenador 
esclareceu, que devemos trabalhar em cima dos prazos para distribuição dos recursos do 
FEHIDRO, junto ao regimento Interno, visando a otimização e adequação dos trabalhos realizados 
pelas Câmaras Técnicas. O senhor Ferron informou a todos presentes, que nos dias 26, 27 e 28 
deste mês, o PRH, estará enviando a todas as prefeituras, um questionário, inclusive sobre as 
erosões urbanas e rurais, bem como resíduos sólidos. A senhora Danielle lembrou a todos que as 
inscrições para o curso de Direito Ambiental, deverão ser feitas até o dia 19 de setembro. O 
senhor coordenador informou a todos, que o senhor Carlos Alberto Arraes, fez uma denúncia, a 
qual enviou ao Comitê CBH-PP, a Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento do 
Estado de São Paulo e ao Palácio do Governo, alegando que o senhor Coordenador Roberto 
Ferron e O senhor secretário executivo adjunto, Sandro Roberto Selmo, utilizaram recursos do 
Comitê (envelope, etiquetas e correio), para divulgar o Curso de Direito Ambiental aos membros 
da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais, onde um dos palestrantes do curso é o próprio 
senhor Coordenador, e alegou que os assuntos do curso não tinham nenhuma relação com os 
assuntos discutidos nas reuniões de Câmara Técnica. O senhor coordenador informa que este 
assunto será discutido em plenária. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto de Oliveira Santos 
Cardoso, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 
quem de direito. Presidente Prudente, 13 de setembro de 2005. 
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