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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2002 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dois, realizou-se a terceira 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: ITESP (Delcio Silva); SABESP (José
Roberto Nascimento); SECRETARIA DO PLANEJAMENTO –ERPLAN ( Mário Antônio
Sossoloti) ; CETESB (Hilton Iwao Ubukata) e DAEE ( Sandro Roberto Selmo). Sociedade
Civil: SEESP (Dalton Thadeu de Mello) ; CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); Municípios:
Narandiba (Enio Magro) e convidados representando a P.M. de Teodoro Sampaio (Eber
José Soragi) . Iniciando a reunião, Dr. José Roberto coordenador da CT-AI, solicita aos
participantes, quem poderia fazer a leitura da ata da reunião anterior, quando o Dr Carlos
Arraes, representante da CDPEMA, se propõe e passa a fazer a leitura, em seguida o Dr.
José Roberto coordenador da CT-AI coloca e votação, sendo que todos ao tomarem
conhecimento, aprovaram por unanimidade. Dando continuidade o coordenador Dr. José
Roberto comenta que solicitou ao coordenador da CT-PAS, Engº Dejair que indicasse dois
elementos daquela câmara para fazer parte de uma Comissão Especial para tratar do
assunto sobre o curso para formação de Agente Ambiental nas prefeituras, assim como foi
solicitado a indicação de dois participantes do GEA . Prosseguindo o Sr. Sandro solicita a
palavra e esclarece que irá solicitar as outras câmaras a indicação dos elementos para
participarem desta comissão sendo que os mesmos deverão ser afinados com o assunto e
esclarecidos quanto a criação de um curso. Continuando o Sr. Sandro propõe que a fique
bem claro pela CT-AI o que pretendemos com este projeto, daí faz a seguinte proposta: 1Realizar um Seminário onde seriam evidenciados os assuntos Meio Ambiente,Agenda 21,
SIGRH, Plano de Bacia, cujo público alvo seriam Prefeitos, Vereadores, Membros do CBHPP ; 2- Realização do Curso de Preparação de Agentes Ambientais, esclarecendo que
haverá a necessidade de um tomador dos recursos para realização de tal evento, sendo que
foi lembrado o DEPRN ou a UNESP, o que seria verificado as possibilidades.Em seguida o
Sr. Sandro sugere que na próxima reunião seja tratado o assunto Plano de Bacia e que a
CT-AI realize a leitura em grupo seguido de discussão dos tópicos. Dando continuidade o
Dr. José Roberto coloca as propostas do Sr. Sandro em discussão para aprovação, sendo
aceita por unanimidade.Em seguida o Dr. José Roberto, coordenador da CT-AI, não marca a
próxima reunião da CT-AI, ficando encarregado disso o Secretário da CT-AI , Sr. Sandro
para que a mesma seja coincidente com a reunião do GEA para que aqueles que sejam de
outra cidade e sejam participantes das duas câmaras concomitantemente aproveitem a
viagem, o deslocamento até Presidente Prudente. 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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