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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2002 DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS 
INSTITUCIONAIS – CT-AI.  
 
Aos quatro  dias do mês de junho de dois mil e dois, realizou-se a primeira reunião 
ordinária do ano de 2002, 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: ITESP ( 
Delcio Silva) ; DEPRN ( Waleska Reali de Oliveira); SABESP (José Roberto 
Nascimento) e DAEE (Sandro Roberto Selmo). Sociedade Civil:  SINTAEMA (Ari 
Alves de Oliveira Filho) . Municípios: Narandiba (Enio Magro) e convidado 
representando a P.M. de Rosana ( Denilson Forato e André Felipe) .  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, sendo aprovada pelos presentes, então dando continuidade Dr. José 
Roberto passa a discutir o assunto da pauta, colocando a seguinte questão; - Toda 
deliberação a ser apresentada à  Assembléia Geral não deveria ser apreciada antes 
por todas as Câmaras ? Assim como a criação da Câmara Provisória, não deveria 
antes ser apreciada pela CT-AI, para depois ser levada a Assembléia? Isto porque 
todas as dúvidas seriam discutidas antes e, nas assembléias, os membros da 
respectivas câmaras teriam subsídios para defender as propostas apresentadas. 
Então Dr. Ari sugere que seja elaborado um ofício, encaminhado ao Presidente do 
CBH-PP, solicitando que todos assuntos e deliberações sejam tratados e discutidos, 
na medida do possível com antecedência,  passando pelas demais câmaras. Todos 
concordaram com a idéia, ficando encarregados pela elaboração do ofício o Drs. Ari 
e José Roberto, sendo assinado pelo coordenador da câmara, Dr. José Roberto. Em 
seguida ficou agendada a próxima para o dia 02 de julho as 10;00 horas no DAEE, 
para tratar do assunto Lei Municipal de Proteção das Águas. 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, 04 de junho de 
2002. 
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