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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2001 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e um, realizou-se a terceira 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) ; SABESP(José Roberto Nascimento);Secretaria da Agricultura
(representante de Antônio Carlos Cezário) e DAEE (Sandro Roberto Selmo).
Sociedade Civil: CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); SEBRAE (Agessander Manoel);
SEESP (Dalton Thadeu de Mello). Municípios: não houve o comparecimento de
membros inscritos na CT-AI . Convidados: representando a CPTI (José Augusto da
Silva); representando a P.M. de Teodoro Sampaio(Eber José Sorag); representando
a Casa de Agricultura de Teodoro Sampaio (Carlos Henrique Nehring). Dando início
a reunião, Dr. José Roberto coordenador da CT-AI, distribui a ata da reunião
anterior, sendo que todos presentes tomaram conhecimento, uma vez questionada
pelo coordenador, se estavam de acordo, foi aprovada por unanimidade.
Prosseguindo o Dr. José Roberto passa a palavra ao Secretário da CT-AI, Sr.
Sandro, para comentar sobre o andamento dos trabalhos do Manual
de
Procedimentos para Licenças Ambientais, então o Sr. Sandro comunica que houve
reunião com o Grupo Especial em 18 de junho, quando foi esboçado um início do
manual com respeito ao conteúdo a forma etc, contudo ainda necessita da coleta de
mais dados e maiores discussões a respeito do assunto, ainda o Sr. Sandro
comenta sobre os Cursos de Capacitação Técnica que a SMA/CPLA irá realizar , já
programado pelo CORHI, com recursos do FEHIDRO, em cujos cursos propostos no
Módulo B, está previsto o de Licenciamento Ambiental, Outorga e Cobrança de
Recursos Hídricos, o que complementaria a intenção da câmara com relação ao
Manual de Licenças Ambientais, comenta também sobre outros cursos programados
e destacados pela Secretaria do CBH-PP para serem ministrados aos membros e
participantes do CBH-PP. Prosseguindo o DR. José Roberto sugere que o Grupo
Especial se reuna novamente, em data a ser agendada para dar continuidade aos
trabalhos e comenta sobre o outro Grupo Especial que ficou encarregado do
assunto " Câmara de Outorga", acrescentando que esta câmara só existe no Comitê
de Piracicaba, CBH-PCJ, e que não houve sucesso, ficando este assunto para ser
tratado na próxima reunião da CT-AI. Em seguida o coordenador Dr. José Roberto
passa a palavra ao Sr. José Augusto, o qual tece comentários a respeito do
andamento do Plano de Bacia, e comunica a todos os presentes, estar atuando
junto a CPTI para dar andamento aos trabalhos do plano, e também distribui minuta
do questionário, que será utilizado junto as prefeituras, para coleta de informações,
visando a elaboração do plano. Prosseguindo o Engº Dalton comenta sobre a
existência de um manual de instruções para licenças que existe no SEESP,
acrescentando que o mesmo nos será útil, ficando de nos fornecer para consulta.
Prosseguindo o coordenador Dr. José Roberto deixa agendada a próxima reunião da
CT-AI para 06 de agasto próximo.
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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 2001.

Sandro Roberto Selmo
Secretário da CT-AI
José Roberto Nascimento
Coordenador da CT-AI
MEMBROS:
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