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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2001 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.

Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e um, realizou-se a quinta reunião
ordinária do ano de 2001, 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
da Agricultura (Antônio Carlos Cezário);ITESP (Delcio Silva);Secretaria de
Planejamento - ERPLAN (Mário Antonio Sossoloti); CETESB (Hilton Iwao Ubukata);
DEPRN (Luiz Fernando de Jesus Tavares) e DAEE (Sandro Roberto Selmo).
Sociedade Civil: SEBRAE (Agessander Manoel); SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira
Filho); APAE-Presidente Epitácio(Antônio José Saraiva Marques). Municípios:
NARANDIBA (Enio MAgro) . Dando início a reunião, Dr. Ari Alves comunica que irá
assumir a coordenação como coordenador adjunto sendo que o Dr. José Roberto,
coordenador da CT-AI, não poderia estar presente à reunião. Em seguida distribui a
ata da reunião anterior ao presentes para conhecimento e aprovação, não havendo
manifestação contrária dos presentes, foi aprovada . Em seguida Dr. Ari comenta
sobre o assunto da pauta "Manual de Procedimentos para Licenças Ambientais",
acrescentando que existe a possibilidade da digitação do mesmo através da
colaboração do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, em seguida o
secretário da CT-AI, Sr. Sandro, acrescenta que teve conhecimento da existência
de uma publicação da FIESP/CIESP sobre licença ambiental, conclindo que seria
interessante conseguir esse material, consulta-lo para depois dar continuidade ao
assunto pela CT-AI, em seguida acrescenta que Câmara Técnica de Planejamento
Avaliação e Saneamento irá se reunir no próximo dia 24 de setembro para discutir
critérios e pontuação para aplicação dos recursos do FEHIDRO e distribui a todos
os presentes xerox do Diário Oficial com a deliberação do COFEHIDRO sobre as
alterações do Manual de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO, comentando
que todos integrantes da CT-AI devem ter conhecimento do mesmo para subsidiar o
Comitê em Assembléia Geral ou mesmo a CT-PAS quando necessário. Em seguida
Dr. Ari questiona a todos se há algo mais a acrescentar, concluindo que seria melhor
consultarmos a publicação da FIESP/CIESP, sobre Licenças Ambientais para
prosseguirmos as discussões sobre o assunto. Prosseguindo Dr. Ari então deixa
agendada a próxima reunião para primeiro de outubro. 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, 10 de setembro de 2001.
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