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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2003 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e três, realizou-se a primeira reunião
ordinária do ano de 2003, 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: ITESP (Adalberto Lanziani
,representando o Sr.Delcio Silva); SABESP (José Roberto Nascimento); SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO –ERPLAN ( Mário Antônio Sossoloti) ; CETESB (Luiz Edson Mollez) e
DAEE ( Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil: SEESP (Dalton Thadeu de Mello) ;
APAE(José Saraiva Marques); Municípios: Narandiba (Enio Magro);Presidente Venceslau
(José Clovis Moraes) e Nantes Elizângela Coutinho Armando) convidados representando a
P.M. de Teodoro Sampaio (Eber José Soragi) e o Engº Emerson Sampieri Burneiko,
Secretário Executivo do CBH-PP . Iniciando a reunião, Dr. José Roberto coordenador da
CT-AI, procede a leitura da ata da reunião anterior, colocando-a em aprovação, sendo que
todos, ao tomarem conhecimento, aprovaram por unanimidade.Em seguida o Sr. Sandro,
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP e Secretário da CT-AI , solicita a palavra para
tecer alguns comentários sobre o SIGRH e o histórico do CBH-PP e fazer uma rápida
apresentação em “PowerPoint” sobre o assunto. Após a apresentação do Sr. Sandro, dando
continuidade o coordenador, Dr. José Roberto, comenta que sobre o “Curso para Formação
de Agente Ambiental”, assunto que consta na ata, ora apreciada, ficará para uma próxima
oportunidade, sendo que conforme consta da pauta desta reunião, o assunto “Convocação
das Entidades da Sociedade Civil Organizada“ visando a renovação e composição do
CPH-PP, para o biênio 2003/2005, ser mais primordial e urgente. Todos os presentes
concordaram, passando então o Dr. José Roberto à leitura da minuta da deliberação, que
se aprovada em assembléia do CBH-PP, passará a ter o número CBH-PP/050/2003. Após
a leitura da minuta da deliberação o Secretário Executivo do CBH-PP, Engº Emerson,
solicita a palavra, tece alguns comentários sobre a deliberação e mais esclarecimentos
sobre o assunto. Em prosseguimento o Dr. José Roberto coloca em votação o assunto,
questionando se a referida deliberação deva ser apresentada para apreciação a assembléia
do CBH-PP ou deva ter alguma alteração. Então o Sr. Sandro propõe que conste na
deliberação em seu Artigo 4º, além do dia da reunião da Sociedade Civil, conforme já consta
, também a hora e o local, da forma que se encontra no Edital , Anexo II da deliberação.
Todos concordaram e com a alteração sendo que após alterada fará parte como anexo a
está ata a minuta da deliberação CBH-PP 050/2003 a ser apreciada pela assembléia geral
na reunião de trinta e um de janeiro próximo. Nada mais havendo a tratar, eu, Sandro
Roberto Selmo, Secretário da CT-AI, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 05 de agosto de 2002.
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