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ATA DA 05ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS IN STITUCIONAIS CT-AI.   2 
 3 
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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e treze às 14h30min, realizou-se a 5ª 5 
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2013/2014, do Comitê da 6 
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de Águas 7 
e Energia Elétrica, onde estiveram presentes representantes dos seguintes seguimentos: Antônio 8 
Domingos Dal Más (representante da PM de Presidente Epitácio); Danilo Morel Pinto 9 
(representante da PM de Presidente Prudente); Alvaro Yanagui (representante do DAEE); 10 
Marcelo Gomes de Oliveira Néias ( Vice Presidente do CBH-PP, e representante da Assoc. dos 11 
Eng. Arquitetos e Agrônomos de Pres. Prudente e Região); Délcio Silva (representando o 12 
ITESP); Adriano Melo (representando a FIESP); Roberto Tadeu Miras Ferron ( representante da 13 
IBCAmb); Lauro Tiba (representando a CATI/EDR/Presidente Prudente); Sandro Roberto Selmo, 14 
Secretário Executivo do CBH-PP, bem como convidados conforme lista de presença anexa. O 15 
Sr. Marcelo Néias, coordenador da CT-AI inicia a reunião agradecendo a presença de todos e 16 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que após as devidas adequações foi aprovada por 17 
unanimidade. A palavra é passada ao Sr. Sandro Roberto Selmo, que esclarece sobre o assunto 18 
tratado na reunião anterior, ainda expôs que as reuniões específicas realizadas com os 19 
empresários de incorporadoras imobiliárias com empreendimentos na APRM dos Córregos 20 
Cedro e Cedrinho foram para tratar da melhor forma de ocupação do solo e arborização onde 21 
estes empresários querem investir, e que a partir deste momento surgiu a questão da APRM. Em 22 
seguida, dando sequência à pauta da reunião os presentes analisaram as alterações realizadas 23 
no Estatuto e ainda propuseram novas mudanças em seu texto. Após a análise o Sr. Sandro 24 
Selmo comenta sobre o Projeto de Lei 315/2009, que trata da “parcela pertencente aos Estados 25 
e Municípios, do produto da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos (CFRH)” cuja 26 
proposta está sendo encaminhada para votação no Senado Federal, ressalta ainda que a 27 
maioria dos CBH’s paulistas encaminhou, via e-mail, uma moção aos Senadores sobre a 28 
importância que trata o assunto. Em seguida os Senhores Adriano Melo, Roberto Tadeu Miras 29 
Ferron e Antônio Domingos Dal Más, representantes do CBH-PP que participaram da 4ª 30 
Conferência Estadual do Meio Ambiente, na cidade de São Paulo mencionaram como foi a 31 
participação na Conferência e fizeram comentários negativos quanto à organização e quanto a 32 
não inclusão das propostas feitas na 1ª Conferência Regional do Meio Ambiente em 33 
Ourinhos/SP. Posteriormente, é realizada a verificação e algumas alterações no texto do 34 
Regimento Interno das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, cujo procedimento ainda terá 35 
continuidade na próxima reunião desta Câmara. Com, a palavra o Sr. Marcelo Neias, justifica 36 
que terá que se ausentar da reunião antes do término desta, e agradece a colaboração de todos. 37 
Em seguida, em outros assuntos, o Sr. Sandro Roberto Selmo, informa os membros da CT sobre 38 
a eleição de representantes para o Conselho Estadual de Saneamento – CONESAN/Biênio 39 
2013-2015, e nota que a região da UGHRI 17 e 22 fazem parte do 5º Grupo. Em nome do 40 
coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais, o Sr. Sandro Selmo encerra a 41 
reunião e agradece a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, 42 
Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de 43 
direito. Presidente Prudente, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2013. 44 
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