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ATA DA 1ª REUNIÃO DE 1999 CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS– 
CT-AI. 
 
Aos quatorze dias de maio de um mil e novecentos e noventa e nove, na sede do DAEE 
de Presidente Prudente, realizou-se a primeira reunião de 1999 da CT-AI, onde estiveram 
presentes, conforme lista de presenças em anexo, representantes dos três segmentos: 
Estado: ITESP (Delcio Silva); POLÍCIA FLORESTAL (Tenente PM Antonio Donizeti 
Roblez); SABESP (José Roberto Nascimento); e DAEE (Sandro Roberto Selmo). 
Sociedade Civil: OAB – PRESIDENTE PRUDENTE (Dra. Laurinda Evaristo Molitor). 
Municípios: IEPÊ (Antonio Carlos Araujo). Dando início à reunião, cuja pauta era: 
composição da CT-AI; eleição do Coordenador; e outros assuntos, o Secretário Executivo 
do CBH-PP, Hélio Nastari Júnior, manifestou-se indicando a Dra. Laurinda para 
Coordenadora da CT-AI, em função da mesma Ter colaborado na execução do Estatuto 
e Regimento Interno. Os presentes nada tendo a opôr, concordaram com a indicação. Em 
prosseguimento, a Dra. Laurinda solicita que o Sandro Roberto Selmo, seja nomeado 
informalmente Secretário da CT-AI, havendo concordância dos presentes também. Em 
seguida a Dra. Laurinda, como Coordenadora da CT-AI, propõe que seja feita uma 
palestra pela Dra. Lidia, que é Coordenadora do Curso de Especialização da Escola 
Superior do Ministério Público, ao membros do Comitê, palestra esta sobre “o que é 
Comitê - Gerenciamento dos Recursos Hídricos, dando enfase a participação da 
sociedade, bem como a responsabilidade dos membros dos Comitês”. Em seguida o 
Sandro, propõe que haja uma interação entre os órgãos normativos que atuam na área 
do Meio ambiente, sugestão esta que a Dra. Laurinda, concorda opinando sobre a 
criação de uma publicação em forma de cartilha, ou manual, para que os usuários de 
recursos hídricos em geral, saibam os trâmites legais para se implantar qualquer tipo de 
empreendimento. O representante do ITESP, Delcio, propõe que se conscientize também 
os assentados em forma legais, para uso dos recuros hídricos, matas ciliares, etc. Dando 
prosseguimento, foi proposto pelo Sandro, que se faça alteração no Estatuto, quanto as 
datas de eleição dos dirigentes dos Comitês, conforme Deliberação do CRH nº 16, de 
08/04/98, a Dra. Laurinda propõe que antes se faça uma publicação do Estatuto atual, 
publicado com letras de fonte “14”, padrão word, depois seja enviado aos membros do 
Comitê, somente quando isto for realizado, que a CT-AI, se reúna, discuta alteraçòes e 
faça proposta de alteraçào em Assembléia, distribuindo na ocasião as sugestões para 
alteração. Em seguida os membros presentes na reunião solicitam, que seja enviada 
cópia desta ata ao DEPRN, CETESB e CODASP, para que colaborem e participem na 
elaboração da cartilha. Em seguida propõe-se que seja realizada pelo menos uma 
reunião mensal por esta Câmara, ficando agendado a próxima reunião para o dia 
25/06/99. Nada mais havendo a tratar, eu, Sandro Roberto Selmo, encerro esta ata que, 
após lida e aprovada por todos deverá ser assinada. Presidente Prudente 14 de maio de 
1999. 
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