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ATA DA 05ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS CTAI.
Aos sete dias do mês de março de dois mil e doze às 09:00 horas, realizou-se a 5ª
Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI, Biênio 2011/2012, do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos conforme lista.
Iniciando a reunião o Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo,
pediu desculpas pela ausência do Coordenador Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron e em
função do horário deu início aos trabalhos. O Sr. Sandro colocou a Ata da reunião
anterior em discussão que, depois de lida, foi aprovada por unanimidade. A seguir,
expôs o assunto a ser tratado: a análise da documentação dos projetos protocolados
junto a Secretaria Executiva do CBH-PP, conforme a Deliberação CBH-PP/131/2011. O
Sr. Sandro Roberto Selmo apresentou os projetos lacrados, protocolados no período de
01 e 02 (quinta a sexta-feira), até as 17:00 hs na Secretaria Executiva do CBH-PP.
Ponderou ainda que um dos projetos apresentados (do município de Sandovalina) foi
protocolado fora do prazo (no dia 05/03). Desta forma, o mesmo foi desclassificado e
poderá como opção e decisão dos membros da Câmara de ser levado para a reunião da
Plenária, que decidirá sobre a viabilidade ou não de aceitação de sua análise pelas
Câmaras Técnicas do projeto. Os presentes, divididos em quatro mesas, procederam à
análise da documentação dos projetos, de acordo com a citada Deliberação. Foram
produzidas e anexadas aos projetos Planilhas Resumo de Análise. Em seguida, o
Coordenador da Câmara encerrou a reunião e agradeceu a presença de todos. Nada
mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata
que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente,
aos sete dias do mês de março de 2012.
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