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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos onze dias do mês de agosto 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: DAEE
(Sandro Roberto Selmo); CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres) e DER (Eliana da Fonseca).
Municípios: MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO (Luiz Antonio
Raizzaro); REGENTE FEIJÓ (Sérgio Tunis Martins), SANTO ANASTÁCIO (Fernando Inague) e IEPÊ
(João Olavo Almeida Prado de Oliveira) alem de outros convidados conforme registro próprio. O
coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro, inicia a reunião e coloca a Ata da reunião anterior
em apreciação para que possa ser votada. Após a apreciação a Ata é aprovada por todos. Após a
aprovação da Ata, a palavra é passada ao representante da CODASP, José Zoccal, para que fizesse
apresentação sobre os problemas encontrados na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Anastácio e a
propostas de um projeto para equacioná-los. Após a apresentação, o representante da CESP,
Washington, solicita ao Sr. José Zoccal alguns esclarecimentos referentes ao projeto apresentado. O
representante da DAEE, Sandro Roberto Selmo, propõe que o projeto apresentado seja norteador
para a realização de um trabalho mais específico, o detalhamento dos custos do projeto e a
realização de uma reunião na cidade de Santo Anastácio com as três câmaras técnicas para informar
sobre os trabalhos realizados até o momento. O coordenador da CT-PAS, Luiz Raizzaro, sugere que
os Prefeitos e as entidades envolvidas que estejam na Bacia do Rio Santo Anastácio sejam
convocados para a reunião e que este convite seja feito pelo Presidente do CBH-PP. Após algumas
discussões referentes à realização desta reunião, o representante do DAEE, Sandro Roberto Selmo,
lê a todos os presentes propostas de ações a serem tomadas visando à recuperação do Rio Santo
Anastácio, que são: Reuniões de Conscientização com os 13 municípios pertencentes à Bacia do Rio
Santo Anastácio; Projeto para captação de recursos FEHIDRO para consistência de dados e propor
orçamentos mais detalhados com levantamentos; Priorização dos critérios para obtenção de recursos
FEHIDRO e quando for intervir contratar serviços para trabalho de campo e detalhamento do projeto.
Dando continuidade ao assunto Recuperação do Manancial Rio Santo Anastácio, aos vinte e oito dias
do mês de agosto de dois mil e seis, realizou-se a Reunião Especial do CBH-PP em conjunto com a
Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS; Câmara Técnica de Assuntos
Institucionais – CT-AI e o Grupo de Educação Ambiental – GEA, na sede do Rotary Club de Santo
Anastácio, onde estiveram presentes os representantes das entidades que compõem o CBH-PP e
suas três Câmaras Técnicas, conforme lista de presença em anexo. Iniciando a reunião, o
Coordenador da CT-PAS, Luiz Raizzaro, faz a todos uma breve apresentação dos motivos da reunião
e as propostas que surgiram na ultima reunião da CT-PAS. Em seguida, a palavra é passada ao
representante de CODASP, José Zoccal, para que possa fazer a apresentação do projeto de
recuperação do Manancial Rio Santo Anastácio. Após a apresentação, a palavra é aberta a todos. O
representante do IESPP, Roberto Ferron, propõe reuniões setoriais envolvendo os Prefeitos e
Vereadores de cada município para que estes possam conhecer e participar da implantação do
projeto e uma participação do Ministério Público. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro
Roberto Selmo, propõe a realização de três reuniões para a apresentação do projeto a toda
sociedade e que estas reuniões sejam realizadas em três localidades distintas, sendo uma próxima a
nascente do rio, outra no município de Santo Anastácio e outra junto a fóz do manancial. O
Representante da OAB, Galileu Marinho Chagas, propõe o estabelecimento de um prazo de quinze
dias para entrega de sugestões referentes ao projeto apresentado pela CODASP e caso não haja
nenhuma proposta de alterações dentro deste período, o projeto seria fechado da forma em que foi
apresentado, tornado-se assim o projeto piloto. Em seguida é encerrada 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, 28 de agosto de 2006.
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