CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 2ª REUNIÃO DE 1999 CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS–
CT-AI.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho de hum mil e novecentos e noventa e nove, na
sede do DAEE de Presidente Prudente, realizou-se a segunda reunião de 1999 da CT-AI,
onde estiveram presentes 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); SEESP – Sindicato dos
Engenheiros no Estado de São Paulo (Dalton Thadeu de Mello); e o Dr. Ari Alves de
Oliveira Filho, Membro Extraordinário. Municípios: IEPÊ (Dr. Antonio Carlos Araujo);
MARABÁ PAULISTA (Arquiteto Julio Tiomoteo dos Santos). Dando início à reunião, o Sr.
Sandro, propõe que seja lida a Ata da reunião anterior, para aprovação e possíveis
alterações, o que foi aceito e lida pelo mesmo, aprovada com a alteração no objetivo da
palestra a ser realizada pela Dra. Laurinda, em prosseguimento a Coordenadora da CTAI, Dra. Laurinda questiona sobre o material que deveria ser enviado aos membros do
Comitê a respeito da pauta e assunto a ser tratado na Assembléia Geral a ser realizada
no dia 02/07/99. Foi esclarecido pelo Sr. Sandro que este material já estava pronto e
seria enviado um ofício à todos os membros encaminhando o material ainda hoje
(25/06/99), pelo Secretário Executivo do CBH-PP. Dando prosseguimento a
Coordenadora da CT-AI, Dra Laurinda, propõe que seja enviado o material da
Assembléia antes da mesma ser realizada, após reunião das Câmaras Técnicas, CT-PAS
e CT-AI, para análise e melhor esclarecimento. Em seguida participou da reunião o
Secretário Executivo do CBH-PP, Hélio Nastari Júnior, propondo que toda reunião de
Câmara Técnica seja enviado correpondências aos Coordenadores das outras Câmaras
Técnicas, para que participem das reuniões, ou mandem representantes, desta forma
sempre haverá uma melhor troca de informações e harmonia de trabalho entre as
Câmaras, proposta esta aceita por todos. Em prosseguimento o Dr. Ari Alves, sugere que
seja feito um calendário de palestras a serem realizadas, versando sobre Gerenciamento
de Recursos Hídricos, sendo proposto pela Dra. Laurinda nas palestras a ser fixada datas
em agosto e outubro neste ano de 1999. Em seguida foi proposto a data para a próxima
reunião da CT-AI, para o dia 09/08/99, para tratar dos seguintes assuntos: Reunião da
Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS a ser realizada no
dia 06/08/99 e a confecção da cartilha mencionada na Ata anterior. Nada mais havendo
a tratar, eu, Sandro Roberto Selmo, encerro esta ata que, após lida e aprovada por todos
deverá ser assinada. Presidente Prudente 25 de junho de 1999.
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