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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2001 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e um, realizou-se a sexta 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);ERPLAN (Mário Antonio Sossoloti);SABESP
(José Roberto Nascimento);CETESB (Hilton Iwao Ubukata) e DAEE (Sandro
Roberto Selmo). Sociedade Civil: SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira Filho); CDPEMA
(Carlos Alberto Arraes); SEESP (Dalton Thadeu de Mello). Municípios:
Narandiba(Enio Magro) . Dando início a reunião, Dr. José Roberto coordenador da
CT-AI, distribui aos presentes a ata da reunião anterior, questionando se hveria a
necessidade da leitura da mesma , se todos já tomaram conhecimento, não
havendo modificações poderia dispensar a leitura, quando os presentes
concordaram, então dando continuidade coloca em discussão o assunto sobre o "
Manual de Procedimentos para Licença Ambiental " . Como os presentes já haviam
tomado conhecimento da publicação da FIESP/CIESP sobre licença ambiental,
concluiu-se que a mesma estaria de acordo com as intenções da CT-AI, com tanto
que houvesse número suficiente para distribuição. Então o Sr. Sandro ficou
encarregado de verificar junto a FIESP/CIESP, representante local, a possibilidades
de nos fornecer mais exemplares. Prosseguindo o Coordenador Sr. José Roberto
coloca em pauta o assunto sobre o "Manual de Procedimentos Operacionais do
FEHIDRO", para que todos tomem conhecimento e façam uma leitura detalhada do
mesmo visando subsidiar a assembléia em qualquer duvida que poderia aparecer.
Então decidiu-se que a CT-AI procederia a leitura do mesmo em conjunto e também
seria preparado uma explanação sobre o manual a ser apresentado no dia da
reunião do CBH-PP em 19/10/01, por um membro da CT-AI, quando sugeriu-se o
nome do Dr. Delcio . Em seguida iniciou-se a leitura do Manual, não havendo tempo
para conclusão optou-se por estender a reunião para a próxima semana dia
08/10/01. Nesse dia prossegui-se a reunião onde estiveram presentes Estado:
Secretaria da Agricultura (Antônio Carlos Cezário);ITESP (Delcio Silva); CETESB
(Hilton Iwao Ubukata) DEPRN (Luiz Fernado de Jesus Tavares) e DAEE (Sandro
Roberto Selmo). Sociedade Civil: SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira Filho);
SEESP(Dalton Thadeu de Mello). Municípios: Piquerobi (Carlos Eduardo Cano);
Narandiba (Enio Magro); Presidente Venceslau (José Clovis Froes de Morais) .
Dando início a reunião, Dr. Ari coordenador adjunto da CT-AI consulta o Dr. Delcio
sobre a escolha de seu nome para fazer a apresentação no dia da Assembléia Geral
em 19/10/01, o mesmo aceitou prontamente, deu-se a continuidade a leitura do
Manual de Procedimentos Operacionais do FFHIDRO , não havendo tempo para
conclusão optou-se por estender a reunião por mais uma vez, para a próxima
semana dia 15/10/01. Nesse dia prossegui-se a reunião onde estiveram presentes
Estado: Secretaria da Agricultura (Antônio Carlos Cezário);ITESP (Delcio
Silva);ITESP (Delcio Silva); SABESP (José Roberto Nascimento) e DAEE (Sandro
Roberto Selmo). Sociedade Civil: SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira Filho);
CDPEMA(Carlos Alberto Arraes). Municípios: Piquerobi (Carlos Eduardo Cano).
Dando início a reunião, Dr. José Roberto prossegue com a leitura do Manual de
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Procedimentos Operacionais do FFHIDRO , não havendo tempo para conclusão, o
Sr. Sandro esclarece que até onde foi lido são fases que dizem respeito a próxima
reunião do CBH-PP a ser realizada 19/10/01 e que poderíamos dar continuidade a
leitura após a mesma, sendo que ficou agendada a próxima reunião da CT-AI para
05/11/01. 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, 15 de outubro de 2001.
Sandro Roberto Selmo
Secretário da CT-AI
José Roberto Nascimento
Coordenador da CT-AI
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