Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
CBH-PP

Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Cep: 19015-190 - Presidente Prudente-SP
Fone/Fax: (0--18) 221-4350 - email: comitepp@serhs.sp.gov.br
Home Page: http://www.comitepp.sp.gov.br/

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-PAS.

TÉCNICA

DE

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e cinco, realizou-se a quarta reunião ordinária do
ano de 2005 da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram
presentes representantes dos segmentos: Estado: DEPRN (Luis Fernando de Jesus Tavares), DAEE
(Roberto de Oliveira Santos Cardoso), CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres), SABESP (Dejair
José Zampieri) e CETESB (Luiz Edson Mollez). Sociedade Civil: SINDUSCON (Marcos Aurélio
Cesco), e AERPP (Valter José Crepaldi Ganâncio). Municípios: PRESIDENTE VENCESLAU (Minoru
Maemura), MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri), PRESIDENTE EPITÁCIO (Luiz Antonio
Raizzaro), SANDOVALINA (Fábio Yukio Ogassawana), REGENTE FEIJÓ (Sérgio Tunis Martins),
SANTO ANASTÁCIO (Fernando Inague), PIQUEROBI (Juliano Dias), ÁLVARES MACHADO (Adriana
Aparecida Pezzotti Zangirolami), PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki Lombardi) e NANTES
(Elisângela Coutinho Armando) e os convidados, Gustavo André de Castilho (CASA DA
AGRICULTURA DE PIRAPOZINHO), Hélio Lima dos Santos, (P.M. ESTRELA DO NORTE), Gilson
Carlos Bicudo (DEPRN), Antonio Carlos Ap. Ehrenberg (CESP), Sandro Roberto Selmo (DAEE/CBHPP) e André de Oliveira Silva (DAEE). O Secretário Executivo Adjunto, Sandro Roberto Selmo inicia a
reunião e solicita aos presentes que leiam a Minuta da Deliberação CBH-PP/071/05 de 23/06/2005,
que Aprova a alteração do local dos Empreendimentos dos tomadores Prefeitura Municipal de Iepê,
contrato FEHIDRO 005/2004 e Prefeitura Municipal de Nantes, contrato FEHIDRO 061/2004, para
que possa ser discutida por todos. O Representante do DEPRN, Gilson Bicudo, comentando sobre a
Deliberação diz que o fato de ser trocada a Administração do Município e Motivos Políticos não
devem ser motivos para ser mudada a obra e que o Sucessor tem que dar continuidade aos
compromissos assumidos pelos Antecessores. O coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro
propõe que seja colocado em votação o caso da Prefeitura Municipal de Iepê e por unanimidade a
proposta é reprovada. A representante da Prefeitura Municipal de Nantes, Elisângela Coutinho
Armando expõe a todos a proposta da entidade a qual representa que seria, desistir do projeto deste
ano e continuar apenas com o projeto do ano passado com a mudança do local conforme consta na
Minuta da Deliberação 071/05, e a proposta é aceita apor todos. Neste momento é dado inicio à
análise e pontuação dos projetos apresentados para obtenção de verba junto ao FEHIDRO Recursos
2005. Após a análise dos projetos, pontuação e hierarquização, é agendada a continuação desta
reunião, para o dia vinte e um de junho de 2005, em razão de constar na Deliberação 068/2005 que o
último dia para entrega dos documentos financeiros seria dia 20/06/05. Aos vinte e um dias do mês
de junho de dois mil e cinco, realizou-se a continuação da reunião da CT-PAS, do dia dezessete de
junho de dois mil e cinco, na UNESP, onde estiveram presentes os representantes dos segmentos:
Estado: DEPRN (Luis Fernando de Jesus Tavares), DAEE (Roberto de Oliveira Santos Cardoso),
CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres), SABESP (Dejair José Zampieri) e CETESB (Luiz Edson
Mollez). Sociedade Civil: AERPP (Valter José Crepaldi Ganâncio). Municípios: PRESIDENTE
VENCESLAU (Minoru Maemura), MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri), PRESIDENTE
EPITÁCIO (Luiz Antonio Raizzaro), SANDOVALINA (Fábio Yukio Ogassawana), REGENTE FEIJÓ
(Sérgio Tunis Martins), TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi), SANTO ANASTÁCIO (Fernando
Inague), NANTES (Elisângela Coutinho Armando) e IEPÊ (João Olavo Almeida Prado de Oliveira) e
os convidados, Gustavo André de Castilho (CASA DA AGRICULTURA DE PIRAPOZINHO), Gilson
Carlos Bicudo (DEPRN), Antonio Domingos Dalmas (P. M. DE PRESIDENTE EPITÁCIO), Antonio
Rodrigues de Souza (P.M. DE TEODORO SAMPAIO), Sandro Roberto Selmo (DAEE/CBH-PP) e
André de Oliveira Silva (DAEE). Iniciando a reunião o coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro
sugere que a reunião comece do mesmo ponto em que foi interrompida para que possa ser mais
objetiva. O representante de Regente Feijó, Sérgio Tunis Martins sugere que os municípios que
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entregaram Declaração de Anuência deveriam ser contemplados. O representante do DEPRN, Gilson
Bicudo informa que a entrega da Declaração de Anuência não era exigida para este ano e sim
poderia ser exigência constante em Deliberação Futura, apenas no ano que vem. O representante de
Iepê, João Olavo expõe a proposta da entidade que seria a desistência do projeto deste ano e a troca
do local da obra do projeto FEHIDRO 2004, assim como ocorreu com a Prefeitura Municipal de
Nantes. Neste momento todos os presentes discutem a proposta da Prefeitura Municipal de Iepê.
Após as discussões, a proposta é colocada em votação, os representantes do DEPRN (Luiz
Fernando de Jesus Tavares), Regente Feijó (Sergio Tunis Martins) e Martinópolis (Carlos Alberto
Moreira Ferri) são contrários à proposta e os demais são a favor, assim sendo, a proposta de
alteração do local do projeto é aprovada. Após a votação, foram conferidos os documentos vencidos
que estavam faltando ser entregue pelas Prefeituras e, após a conferência verificou-se que a
Prefeitura Municipal de Pirapozinho não entregou o documento do FGTS que estava faltando e, por
este motivo à mesma foi desclassificada. Dando seqüência a reunião, os presentes irão analisar o
projeto da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. O coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio
Raizzaro distribui as três pastas que contem os documentos referentes ao Projeto para que todos
possam analisa-lo e ficou concluído que se trata de um projeto misto em área Rural e Urbana
pontuando 4 pontos por este motivo. Após a analise de todos, é feita a pontuação do projeto. Em
seqüência, o coordenador da CT-PAS, solicita as prefeituras de Nantes e Iepê que enviem uma carta
a Secretaria Executiva do CBH-PP oficializando a desistência dos projetos deste ano. Em seguida o
coordenador Luiz Antonio Raizzaro informa da realização da Assembléia, solicita a presença de todos
e diz que os representantes das prefeituras municipais devem sempre informar aos seus prefeitos de
maneira clara todas as decisões da CT-PAS e em seguida 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, 20 de junho
de 2005.
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