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ATA DA 1ª REUNIÃO DE 2003 DA CT-PAS – CÂMARA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO DO CBH-PP 

 
Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e três, realizou-se a reunião da CT-PAS - 
Câmara Técnica de Avaliação e Saneamento, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes representantes dos 
segmentos: Estado: DEPRN (Waleska Reali de Oliveira representando Luis Fernando de 
Jesus Tavares); UNESP (Antonio César Leal); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); 
SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA (Ivandeci José Cabral); CETESB (Luiz 
Edson Mollez); CESP (Washington A. Geres); SECRETARIA DA SAÚDE (Jorge Takeshi 
Komegawa); SABESP (Dejair José Zampieri); ITESP (Adalberto Lanziani) e SECRETARIA 
DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (Luiz Takashi 
Katsutani). Sociedade Civil: UNOESTE (Carlos Sérgio Tiritan) e SEESP (Dalthon Tadeu de 
Mello). Municípios: NANTES (Elisângela Coutinho Armando); MARTINÓPOLIS (José Maria 
Tardim); PRESIDENTE VENCESLAU (Minoru Maemura); PRESIDENTE PRUDENTE (José 
Enóe Laperuta) e os convidados Sandro Roberto Selmo (DAEE) e Eber José Soragi 
(TEODORO SAMPAIO). Iniciando a reunião houve a apresentação e discussão do Plano de 
Bacia Hidrográfica 2000/2003 a fim de resumi-lo para a apresentação ao Governador. O 
coordenador diz que para ser enviado, caberá dizer nesta síntese o que é o plano e as 
ações de curto prazo, os presentes discutem o que deve ser mantido ou cortado, devendo-
se também falar resumidamente das ações. Os presentes afirmam que não adianta querer 
detalhar as ações pretendidas, e sugerem especificar como serão gastos os recursos de 
intervenção. O Presidente do CBH-PP, Paulo Alves Pires fala da importância de se definir as 
ações pretendidas resumidamente. O Professor Cezar sugere que no dia da reunião o 
Presidente Paulo fale os tópicos principais e que o conteúdo completo seja entregue ao 
governador na forma de síntese. O coordenador diz que deve-se resumir as ações para ser 
encaminhada ao governador, o representante do DAEE, Emerson indaga quem poderia ficar 
após a reunião para acabar a redação final do resumo a ser entregue ao governador, neste 
momento se dispõem a ficar, a representante da Prefeitura de Nantes, Elisângela, o 
representante da Secretaria da Saúde, Jorge e o representante do SEESP, Dalton. Nada 
mais havendo a tratar, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por 
quem de direito. Presidente Prudente, 10 de fevereiro de 2003. 


