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ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2003 DA CT-PAS – CÂMARA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO DO CBH-PP 
 
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e três, realizou-se a reunião da Câmara 
Técnica de 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: ITESP (Eliane de Jesus T. Mazzini); DAEE (Emerson Sampieri 
Burneiko); CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Dejair José Zampieri) e 
DEPRN (Mario António Tenório). Sociedade Civil: SEESP – SINDICATO DOS 
ENGENHEIROS NO ESTADO DE SÃO PAULO (Dalton Thadeu de Mello); ASS. ECOL. 
REG. P. PTE. (Valter José Crepaldi Ganâncio); ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS 
BRASILEIROS (José Augusto da Silva) e UNOESTE (Carlos Sérgio Tiritan). Municípios: 
NANTES (Elisângela Coutinho Armando); PRESIDENTE EPITÁCIO (Luiz Antônio Raizaro); 
PIQUEROBI (Fernando Antônio Dassie Vergani); NARANDIBA (Sérgio Tunis Martins); 
MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri) e PRESIDENTE PRUDENTE (José Enóe 
Laperuta) e os convidados Sandro Roberto Selmo (DAEE/CBH-PP), Laurinda Evaristo 
Molitor (OAB), Eber José Sorag (Teodoro Sampaio), Roberto Tadeu Miras Ferron (vice-
presidente do CBH-PP) e Eduardo Pizzolim Dibieso (DAEE).  Iniciando a reunião, Luiz 
Antonio Raizaro coordenador da  CT-PAS, lê a ata da reunião anterior e todos a aprovam 
por unanimidade. Em seguida a secretaria-executiva do CBH-PP, distribui um cd-rom que 
contém o Plano de Bacia do CBH-PP e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos no 
Pontal do Paranapanema 2002, para análise e eventuais correções, após realiza uma 
apresentação sobre as instruções de uso do cd-rom. O representante Emerson propõe que 
seja formado um grupo relator para análise do cd-rom. O representante Valter J. Crepaldi 
propõe o estabelecimento de datas pré-determinadas para a realização da análise do cd-
rom. O coordenador da CT-PAS, Raizaro, propõe que seja realizada uma reunião onde os 
autores dos respectivos trabalhos, façam uma exposição do conteúdo do cd-rom aos 
membros e as câmaras técnicas do CBH-PP. O representante Emerson, expõe sobre a 
necessidade de re-adequar alguns projetos devido à alteração no valor da verba destinada 
ao CBH-PP. O representante Valter J. Crepaldi e José Augusto da Silva salientam que os 
projetos destinados ao gerenciamento de recursos hídricos devem ser encarados como 
prioritários. Raizaro coloca em apreciação o pedido de prorrogação de prazo do projeto da 
prefeitura de Teodoro Sampaio e Presidente Prudente e do ITESP. A representante do 
ITESP, Eliane, salienta que o pedido de prorrogação de prazo se deve a falta de recursos de 
contra partida. O representante de Teodoro Sampaio salienta que é o primeiro pedido de 
prorrogação de prazo e que o pedido de prorrogação de prazo se deve ao atraso da 
prestação de contas. O representante de Presidente Prudente salienta que irá entrar em 
contato com o responsável do projeto na prefeitura para a realização dos devidos 
esclarecimentos. Os presentes definem que a decisão sobre o pedido de prorrogação de 
prazo será feita na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Eduardo Pizzolim 
Dibieso, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada 
por quem de direito. Presidente Prudente, 29 de julho de 2003.   
 

Eduardo Pizzolim Dibieso 
Secretário da CT-PAS  “ad-hoc” 

Luiz Antonio Raizaro 
Coordenador da CT-PAS 
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