CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 7ª REUNIÃO DE 2000 CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS–
CT-AI.

Aos sete dias do mês de julho de dois mil, realizou-se a sexta reunião de 2000 da CT-AI, na
sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado: ITESP
(Delcio Silva); SABESP (José Roberto Nascimento); e DAEE (Sandro Roberto Selmo).
Sociedade Civil: SINTAEMA (Roberto Tadeu Miras Ferron); SEESP (Dalton Thadeu de
Mello); e o Membro Extraordinário (Dr. Ari Alves de Oliveira Filho); Municípios: representante
da Prefeitura Municipal de Marabá Paulista, Júlio Timóteo dos Santos e, como convidados
Secretário Executivo do Comitê, Engº Emerson S. Burneiko; Diretor do DAEE, Osvaldo M.
Sugui e coordenador da CT-PAS, Engº Dejair José Zampieri. Dando início a reunião, o Sr.
Sandro, Secretário da Câmara, questiona a todos sobre a necessidade da leitura da Ata da
reunião anterior, sendo que os presente dispensaram a leitura da mesma, uma vez que, já
havia sido lida e aprovada na última reunião da CT-AI. Em seguida o Sr. Sandro, acrescenta
que em virtude da solicitação de afastamento, da Coordenadora da CT-AI, Dra. Laurinda,
para dar prosseguimento a reunião deveria escolher novo Coordenador para Câmara. O Dr.
Ari Alves então sugere os nomes de Dr. José Roberto (SABESP), Dr. Délcio (ITESP), Dr.
Roberto Ferron (SINTAEMA) e Arqtº Júlio (P.M. Marabá Paulista), afirmando que qualquer
um deles poderia assumir a Câmara, quando o Arqtº. Júlio interviu acrescentando que o
próprio Dr. Ari poderia assumir a coordenação da Câmara, este porém afirma que não
poderia fazê-lo, pois é membro extraordinário. Os demais nomes indicados, argumentaram
não poder assumir a coordenação da Câmara por indisponibilidade de tempo, quando o
Roberto Ferron, indica o nome de Dr. José Roberto (SABESP) para assumir como
Coordenador. Após consenso e aprovação de todos os presentes, o Dr. José Roberto foi
aclamado Coordenador da CT-AI. Dando prosseguimento o Dr. José Roberto, assume a
coordenação da Câmara, dando continuidade aos trabalhos de revisão e alterações do
Estatuto do CBH-PP. Em seguida foi analisado e revisto o Estatuto até o Artigo 35. Dando
continuidade, o Arqtº . Júlio sugere que se faça reuniões semanalmente, para se ter maior
produtividade na revisão, quando foi estabelecido que haveria reuniões todas as sextasfeiras do mês de julho corrente, sendo aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, eu,
Sandro Roberto Selmo, encerro esta ata que, após lida e aprovada por todos deverá ser
assinada. Presidente Prudente 07 de julho de 2000.
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