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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2002 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dois, realizou-se a segunda reunião
ordinária do ano de 2002, 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: ERPLAN (
Mário Antônio Sossoloti) ; DEPRN ( Luiz Fernando de Jesus Tavares); SABESP
(José Roberto Nascimento);SECRETARIA DA AGRICULTURA (Antônio Carlos
Cezário) e DAEE (Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil: SEESP(Dalton Tadeu
de Mello) . Municípios: Narandiba (Enio Magro) e convidados representando a P.M.
de Teodoro Sampaio ( Eber José Sorag); CBH-PP (Engº Emerson Sampieri
Burneiko – Secretário Executivo ).
Iniciando a reunião, Dr. José Roberto
coordenador da CT-AI, distribui aos presentes a ata da reunião anterior, procedendo
a leitura da mesma, sendo que todos tomaram conhecimento, sendo aprovada
pelos presentes. Dando continuidade Dr. José Roberto distribui aos presentes cópia
do ofício da CT-AI, dirigido ao Presidente do CBH-PP, assinado pelo Coordenador e
Subcoordenanador da CT-AI, Drs José Roberto e Ari Alves, respectivamente, no
qual solicita que a CT-AI seja informada com antecedência sobre as deliberações a
serem levadas a plenário para aprovação, conforme decidido pela CT-AI na reunião
anterior. Em prosseguimento passa a discutir o assunto da pauta, Lei Municipal
sobre Área de Proteção Ambiental, sendo que o DR. José Roberto propõe; como
nem todos receberam o email da minuta da lei, que então levem uma cópia através
de disquetes, para que tomem maior conhecimento da mesma e, então voltaríamos
a discutir o assunto. Prosseguindo, conforme lembrou o Engº Luiz Fernando, do
DEPRN, deveríamos voltar o assunto de formação de Agentes Ambientais em
Prefeituras Municipais. Após debates entre os presentes e chegando ao consenso
que devemos preparar um curso para este fim, bem como um seminário com os
prefeitos. O Engº Luiz Fernando aceita a proposta do DEPRN ser tomador para
montagem do projeto para realização do curso e seminário, sendo que iria consultar
seus superiores, e que a princípio não haveria problemas. Dando prosseguimento o
Sr. Sandro acrescenta que o assunto é de fundamental importância, dado a
necessidade de haver uma pessoa com consciência ambiental e com bons
conhecimentos sobre o assunto nas prefeituras, também acrescenta que devido a
complexidade do assunto deveríamos prosseguir a discussão na próxima reunião,
ainda assim poderíamos não sermos conclusivos, ainda acrescentar na pauta do
seminário a discussão do Plano de Bacia, conforme sugestão do Engº Emerson,
Secretário Executivo do CBH-PP. O coordenador Dr. José Roberto concordou com a
proposta, consultando os presentes, que também concordaram. Então ficou
agendada a para 19 de julho as 15;00 horas no DAEE a próxima reunião. 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, 02 de
julho de 2002.
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