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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Ao terceiro dia do mês de agosto de dois mil e cinco, realizou-se a sétima 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) e
ERPLAN (MARIO ANTONIO SOSSOLOTI), Sociedade Civil: IESPP (ROBERTO TADEU MIRAS
FERRON), IBCAmb (DANIELLE TANAKA MUNHOZ). Municípios: TEODORO SAMPAIO (EBER
JOSÉ SORAGI), PRESIDENTE EPITÁCIO (ANTONIO DOMINGOS DALMÁS), e PRESIDENTE
PRUDENTE (JOSÉ ENÓE LAPERUTA). justificou sua ausência mor motivo de trabalhos
profissionais o senhor(GALILEU MARINHO DAS CHAGAS) de MARTINÓPOLIS. Iniciando a
reunião, o senhor Coordenador Roberto Tadeu Miras Ferron observa que não há quorum e diz
que realizará uma reunião informal com os presentes. O senhor Ferron informou que está
apresentando um esboço da apresentação que realizará sobre o Estatuto da Cidade, e convidou a
todos a participarem das duas palestras que haverá no dia 04 de agosto de 2005, às 19:00 h
promovida pela IBCAmb, referente ao meio ambiente, na Fundação Mokiti Okada. O senhor
Sossolote informou que também no dia 04 de agosto, a partir da 9:00 h na faculdade Toledo,
haverá uma reunião sobre o PPA ( Programa Pluri Anual), voltado às prefeituras e todos aos
interessados no assunto. O senhor Laperuta convidou a todos, a participarem da palestra que
haverá nesta data a partir das 15:00 h, no auditório da UNESP, referente a Segurança de
Barragens. Nada mais havendo a tratar, eu, Roberto de Oliveira Santos Cardoso, Secretário “adhoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente
Prudente, 03 de agosto de 2005.
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