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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2001 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS
INSTITUCIONAIS – CT-AI.

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e um, realizou-se a sétima 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: ERPLAN
(Mário Antonio Sossoloti);SABESP (José Roberto Nascimento) e DAEE (Sandro
Roberto Selmo). Sociedade Civil: SEESP (Dalton Thadeu de Mello). Municípios:
Narandiba (Enio Magro); Presidente Venceslau (José Clovis Moraes Foroes de
Morais ) e convidado representando a P.M. de Teodoro Sampaio (Eber José Soragi).
Dando início a reunião, Dr. José Roberto coordenador da CT-AI, distribui aos
presentes a ata da reunião anterior, procedendo a leitura da mesma, sendo que
todos tomaram conhecimento, corrigindo os devidos erros de digitação foi
aprovada, então dando continuidade Dr. José Roberto pergunta ao secretário Sr.
Sandro se a Secretaria Executiva recebeu mais exemplares da publicação da
FIESP/CIESP sobre Licenças Ambientais, o mesmo responde que recebeu
cinqüenta exemplares e sugere que seja programado um curso do CEPAM a
respeito do assunto e então sejam distribuídos exemplares aos participantes. Em
seguida prosseguiu-se a leitura do Manual, com devidos comentários chegando ao
final. Em prosseguimento discutiu-se uma data para próxima reunião sendo
consenso deixar em aberto devido as proximidades do fim do ano e a Reunião do
CBH-PP em 10/12/01. 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, 06 de novembro de 2001.
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