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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, A VALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS.  
 
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e seis, realizou-se a reunião da Câmara Técnica de 
Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema – CBH-PP, na sede do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza de 
Presidente Prudente, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado: DEPRN 
(Vanderlei Teodoro Pereira); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); CESP (Washington Luiz de 
Azevedo Geres) e SABESP (Addo Del Grossi Junior). Sociedade Civil: AERPP (Valter José Crepaldi 
Ganâncio); SEESP (Dalton Thadeu de Mello) e APOENA (Djalma Weffort). Municípios: PRESIDENTE 
VENCESLAU (Minoru Maemura), MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE 
EPITÁCIO (Luiz Antonio Raizzaro); TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi), SANTO ANASTÁCIO 
(Fernando Inague); ÁLVARES MACHADO (Adriana Aparecida Pezzotti Zangirolami); PRESIDENTE 
PRUDENTE (Cláudio Mura); NANTES (Elisangela Coutinho Armando) e IEPÊ (João Olavo Almeida 
Prado de Oliveira) alem de outros convidados conforme registro próprio. O coordenador da CT-PAS, 
Luiz Antonio Raizzaro, da início a reunião e passa a palavra ao representante da UNESP, Antônio 
César Leal, que solicitou a reunião, para tratar de assuntos referentes ao Manancial Rio Santo 
Anastácio. O representante da UNESP, César, faz um breve comentário sobre os esforços que 
diversas instituições vêem desempenhando em prol da recuperação do Rio Santo Anastácio e diz que 
o Comitê deveria ser o articulador de todos esses projetos que são desenvolvidos por estas 
instituições e que a intenção desta reunião também é discutir meios para unir estas instituições com o 
objetivo de ser criado um projeto único para tentar equacionar os problemas existentes no manancial. 
Em seguida, o representante da UNESP, César, apresenta a todos uma síntese do Seminário Rio 
Santo Anastácio, realizado dia 09/06/06 na UNESP. Após a apresentação da síntese, a palavra é 
passada para o aluno de mestrado em Geografia da UNESP, Eduardo Pizzolim, que faz uma 
apresentação sobre o trabalho realizado na Bacia do Cedro, que é afluente do Rio Santo Anastácio.  
Ao término da apresentação, o Professor César sugere que deveria ser pleiteado recursos para a 
contratação de uma equipe que siga as orientações do colegiado e faça um estudo detalhado na 
Bacia do Rio Santo Anastácio com a mesma metodologia do trabalho apresentado anteriormente pelo 
aluno de mestrado da UNESP, ou caso exista projetos que já possam ser executados, que sejas 
discutidos estes projetos para tentar trazer recursos para sua execução. Em seguida, O Sr Valter 
José Crepaldi diz que deve ser observado que está sendo discutido apenas os problemas do Alto 
Santo Anastácio e não toda a bacia do manancial e comenta que preferiria trabalhar em cima dos 
problemas existentes na Bacia do Cedro e do Veado, que recebe a carga de efluentes da industria e 
do município de Presidente Prudente, afetando o manancial ao longo de seu curso. O coordenador da 
CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro, afirma que em primeiro lugar deve ser feito um estudo para levantar 
os problemas existentes e depois elaborar projetos que possam solucioná-los e que o Comitê tem 
como destinar já para o ano que vem um recurso para a contratação de técnicos que possam 
elaborar os projetos necessários para a solução dos problemas existentes e sugere que os 
municípios que apresentarem projetos que estejam na bacia do Rio Santo Anastácio recebam uma 
pontuação maior. O representante da APOENA, Djalma Weffort, informa sobre um programa do 
Ministério do Meio Ambiente que distribui recursos para a recuperação de matas ciliares e áreas 
degradadas e sugere elaborar um projeto para obter estes recursos e coloca-se a disposição para a 
possível elaboração do mesmo. O representante da CODASP, José Zoccal, faz comentários técnicos 
sobre alguns problemas que acarretam na degradação do manancial e em seguida apresenta a todos 
um vídeo exibindo algumas técnicas desenvolvidas pela CODASP. O Engenheiro Agrônomo da 
Prefeitura Municipal de Álvares Machado, Roberto Yassuo, tece comentários sobre projetos de 
Microbacia da CATI e afirma que para solucionar os problemas de uma Bacia Hidrográfica primeiro é 
necessário solucionar os problemas das microbacias que as compõem, e cita como exemplo a Bacia 
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do Cedro. Prosseguindo a reunião, o Professor César faz algumas propostas a Câmara, entre elas, 
que CT-PAS seja um lugar de debates e com uma freqüência maior de reuniões; uma agenda de 
trabalho permanente para tratar de assuntos referentes à Bacia do Santo Anastácio, a destinação de 
recursos em dois níveis, sendo o primeiro, o mapeamento de toda a bacia utilizando escala 1:50.000 
e o segundo, para mapear o manancial utilizando escala de 1:10.000; esforço conjunto da Câmara 
para ajudar idealizar projetos existentes; apoio da Câmara para execução de projeto na Bacia do 
Cedro; elaboração do projeto proposto anteriormente pelo Sr. Djalma Weffort para obtenção de 
recursos junto ao Ministério do Meio Ambiente e por último, a criação de um link no site do Comitê 
disponibilizando informações sobre a Bacia do Rio Santo Anastácio e projetos existentes. Em 
seqüência, o coordenador da CT-PAS, Luiz Raizzaro solicita a Ata da reunião anterior para que ela 
seja lida e colocada em votação para aprovação e, depois de ser lida por todos os presentes a Ata é 
aprovada. Após a aprovação da ATA o coordenador Luiz Antonio Raizzaro agradece a presença de 
todos e encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, André de Oliveira Silva, Secretário “ad-
hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente 
Prudente, 30 de junho de 2006. 
 
 

André de Oliveira Silva 
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