CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
Página 1 de 1

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2001 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.

Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e um, realizou-se a segunda reunião ordinária
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: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – ERPLAN
(Mário Antonio Sossoloti ); CETESB (Hilton Iwao Ubukata) e DAEE (Sandro Roberto Selmo).
Sociedade Civil: CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); SEBRAE (Agessander Manoel); APAE –
PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio José Saraiva Marques); SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira
Filho); Municípios: representante da Prefeitura Municipal de Narandiba (Enio Magro) . Dando
início a reunião, o Dr. Ari Alves, vice coordenador da CT-AI, comunica que irá coordenar os
trabalhos a pedido do Dr. José Roberto, pois o mesmo não poderia comparecer a esta
reunião por motivos de compromissos profissionais na SABESP. Em seguida Dr. Ari
solicita que o Sr. Sandro ,secretário da CT-AI, proceda a leitura da ata da reunião anterior,
sendo que é prontamente atendido e a mesma é aprovada por unanimidade. Em seguida Dr.
Ari comunica que o grupo especial formado para elaboração do Manual de Procedimentos
para Licenças Ambientais estiveram reunidos em 17/05/01 às 20;00 horas, iniciando os
trabalhos e discussões para elaboração do manual, porem não há nada conclusivo estando
ainda na fase de coleta de dados, então Dr. Ari propõe uma nova reunião com este grupo
especial, ficando agendado para o dia 18 de junho próximo. Prosseguindo Dr. Ari comunica
que logo mais as 10;00 horas estará acontecendo no SENAC de Presidente Pudente a
abertura oficial da Semana do Meio Ambiente, em cujas atividade o CBH-PP terá
participação através do GEA, e que seria importante a presença de todos. Nada mais
havendo a tratar, eu, Sandro Roberto Selmo, Secretário, encerro esta ata que, após lida, se
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 04 de junho de 2001.
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