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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2001 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS 
INSTITUCIONAIS – CT-AI. 
 
 
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e um, realizou-se a primeira reunião do ano 
em curso, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: 
Estado: ITESP (Delcio Silva); SECRETARIA DE PLANEJAMENTO – ERPLAN (Mário 
Antonio Sossoloti ); SABESP (José Roberto Nascimento); CETESB (Hilton Iwao Ubukata); 
DEPRN (Luiz Fernando de Jesus Tavares) e DAEE (Sandro Roberto Selmo). Sociedade 
Civil: SEESP (Dalton Thadeu de Mello); SEBRAE (Agessander Manoel); APAE – 
PRESIDENTE EPITÁCIO (Antonio José Saraiva Marques); SINTAEMA (Ari Alves de Oliveira 
Filho); Municípios: representante da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, José 
Clóvis Froes de Moraes; representante da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Luiz 
Luciano Dreyer e, como convidados, o Vice-Presidente do CBH-PP, Roberto Tadeu Miras 
Ferron; o Secretário Executivo do Comitê, Engº Emerson Sampieri Burneiko; e o Diretor do 
DAEE, Osvaldo M. Sugui. Dando início a reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo, neste ato na 
qualidade de 2º Secretário do CBH-PP, questiona a todos sobre a necessidade da leitura da 
Ata da reunião anterior, sendo que os presentes 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 
ressalta a pauta da reunião, a qual se trata da Eleição e Posse da Coordenação da Câmara 
Técnica de Assuntos Institucionais para o biênio 2001/2003; Avaliação de Diretrizes e Metas 
Futuras; e Outros Assuntos. Dando prosseguimento à reunião, após a auto-apresentação de 
cada membro presente, foram anunciados e postos em discussão os nomes de eventuais 
candidatos ao cargo de Coordenador da Câmara, sendo que ao final da justificativa dos pré-
candidatos sugeridos, dentre eles foi eleito, por aclamação, o Dr. José Roberto Nascimento, 
que, devidamente empossado, nomeou para o cargo de Secretário da CT-AI, o senhor 
Sandro Roberto Selmo, sendo o mesmo foi empossado sob calorosa salva de palmas. 
Ainda, nesta oportunidade, o Secretário Sandro sugere que seja eleito entre os presentes 
um Coordenador Adjunto que fará substituir o Coordenador da CT-AI, na falta deste. Sendo 
que a proposta foi aprovada por todos e, ato contínuo, foi aclamado para o cargo o Dr. Ari 
Alves de Oliveira Filho. A seguir, em referência à pauta sobre avaliação de diretrizes e 
metas futuras da CT-AI, foram elencadas as seguintes propostas a serem discutidas: 1)– 
Criação de Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais (A.P.R.M.); 2)- Elaboração de 
Cartilha ou Manual sobre procedimentos em projetos relativos ao meio ambiente, com base 
em Leis correlatas à matéria; 3)- Atuação da CESP nas microbacias do Pontal do 
Paranapanema; 4)- Privativação da CESP; 5)- Criação de Câmara Especial de Outorgas; 6)- 
Alteração da Lei Estadual nº 7.663; 7)- Agência Nacional de Águas – ANA; 8)- Agência 
Nacional de Mineração; 9)- Elaboração de Cartilha doutrinando o que é Regime de Votação, 
Questão de Ordem, Aparte e outros termos técnico-jurídicos constantemente usados 
durante os trabalhos em geral do CBH-PP. Com a palavra o Vice-Presidente do CBH-PP, o 
advogado Roberto Tadeu Miras Ferron; este proferiu explanação sobre a criação da Agência 
de Mineração. Por sua vez, o Coordenador da CT-AI, José Roberto, agradeceu a todos pela 
confiança a ele depositada e ressaltou que, para o bom andamento dos trabalhos confiados 
à sua coordenação, contará com o apoio irrestrito de todos os membros da Câmara Técnica 
e que cada um será, de fato, também o “coordenador”. Ainda com a palavra, o Coordenador 
sugeriu a elaboração, com urgência, de um calendário de reuniões da CT-AI, o que foi 
aprovado por todos, sendo que já ficou determinado que haverá uma reunião ordinária 
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mensalmente, na primeira segunda feira do mês, a partir do dia 07 de maio de 2001. Foi 
acordado entre os presentes que cada membro irá capacitar-se de subsídios para discussão 
sobre os temas da próxima Reunião Ordinária, do dia 07-05-2001, que são: Cartilha ou 
Manual sobre procedimentos em projetos relativos ao meio ambiente, com base em Leis 
correlatas à matéria e Câmara Especial de Outorgas. 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, 19 de abril de 2001. 
 
 

Sandro Roberto Selmo 
Secretário da CT-AI 

 
 

José Roberto Nascimento 
Coordenador da CT-AI 
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