CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 2ª REUNIÃO DE 2000 CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS–
CT-AI.

Aos quatro dias dias do mês fevereiro de dois mil, na sede do DAEE de Presidente
Prudente, realizou-se a segunda reunião de 2000 da CT-AI, onde estiveram presentes
representantes dos segmentos: Estado: DAEE (Sandro Roberto Selmo), SABESP ( Dr. José
Roberto Nascimento), Policia Florestal (Tenente PM Antônio Donizeti Roblez) , ITESP
(Delcio Silva) ; Sociedade Civil: OAB – PRESIDENTE PRUDENTE (Dra. Laurinda Evaristo
Molitor), Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo ( Engº Dalton Thadeu de
Mello); Municípios: P.M. de Marabá Paulista ( Júlio Timóteo dos Santos); Convidados, Engº
Emerson Sampieri Burneiko (Secretário Executivo do Coimitê-CBH-PP) . Dando início a
reunião, a coordenadora Drª Laurinda colocou em pauta o assunto, que motivou a reunião,
ou seja a situação da Presidência do Comitê, sendo que o Presidente eleito, como
representante do seguimento Municípios, Sr. José Catarino, continua afastado do cargo de
Prefeito de Presidente Venceslau, colocando que entrou em contato com o mesmo e este
não pretendia solicitar afastamento como presidente do Comitê. Desta forma elaborou uma
deliberação (em anexo), a qual foi lida e discutida com os presentes na reunião, com
pequenas alterações, em seguida solicita que esta seja encaminhada a reunião do Comitê a
ser realizada em 11/02/2000, então o Sr. Sandro solicita que seja redigida com forma e
padrão das deliberações do comitê para poder ser reproduzida encartada nas pastas que
serão entregues na reunião, sendo que o Engº Emerson acrescenta que a deliberação
original deveria ser entregue a secretaria executiva até o dia 07/02/00, segunda-feira para
dar tempo de ser reproduzida e encartada junto com as outras deliberações, ainda
acrescenta que o assunto deveria ser tratado com mais ponderações, posto que o Sr. José
Catarino poderia retornar ao seu cargo de Prefeito a qualquer momento. Em seguida a Drª
Laurinda se propõe a fazer o a deliberação, e entrega-la em tempo hábil, quando o Engº
Emerson solicita que lhe seja entregue como está, ficando uma cópia com cada membro e
que o mesmo faria a referida deliberação nos padrões das reuniões do CBH-PP, sendo que
a Drª Laurinda reafirma que ela mesma faria e entregaria à secretaria executiva à tempo.
Ficou ainda convencionado que na abertura da seção plenária a proposta fosse informada a
plenária, e fosse o primeiro assunto à ser apreciado. Nada mais havendo a tratar, eu,
Sandro Roberto Selmo, encerro esta ata que, após lida e aprovada por todos deverá ser
assinada. Presidente Prudente 04 de fevereiro de 2000.
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