
 
 
 
 
 
 
 

CBH-PP 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 
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 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA TÉCNICA DE 
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-PAS.  
 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e cinco, realizou-se a sexta 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: DAEE (Emerson Sampieri Burneiko) e SABESP 
(Addo Del Grossi Junior). Sociedade Civil: AERPP (Valter José Crepaldi Ganâncio) e APOENA 
(Marlan Menezes). Municípios: PRESIDENTE VENCESLAU (Minoru Maemura), PRESIDENTE 
EPITÁCIO (Luiz Antonio Raizzaro), TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi), SANTO ANASTÁCIO 
(Fernando Inague) e PIQUEROBI (Juliano Nendza Dias) e os convidados, Sandro Roberto Selmo 
(DAEE/CBH-PP), Murilo Cavalheiro (DAEE), Carlos Eduardo Secchi Camargo (DAEE) e André de 
Oliveira Silva (DAEE). Antes de iniciar a reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo 
Adjunto do CBH-PP, faz uma breve apresentação aos presentes sobre as reuniões que foram 
realizadas nas quatro UPRHs (Unidades de Planejamento de Recursos Hídricos) e os resultados 
obtidos através dos Questionários entregues pelas Prefeituras. O Sr. Sandro também tece 
comentários sobre a reunião para discutir a participação de produtores rurais em conjunto com as 
prefeituras nos projetos FEHIDRO, realizada dia 06/10/05 na Casa da Agricultura de Santo Anastácio 
e a reunião especial conjunta entre a CT-PAS e Técnicos da CATI, realizada dia 21/10/05 no 
Escritório de Desenvolvimento Regional de Presidente Venceslau. Após a apresentação a palavra é 
passada para o coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro, para dar início a reunião. Iniciando a 
reunião a ATA da reunião anterior é colocada em votação e aprovada por todos. Após a aprovação 
da ATA é dado início as discussões sobre os critérios para pontuação dos projetos a serem 
hierarquizados pelo CBH-PP junto ao FEHIDRO. O Sr. Sandro Roberto salienta á importância dos 
projetos apresentados estarem de acordo com as necessidades apontadas pelo Plano de Bacias, 
conforme consta no Artigo 1º Parágrafo II, da Deliberação CBH-PP/068/05 de 01/04/05. O 
representante da AERPP, Valter José Crepaldi Ganâncio, faz comentários referente a certas normas 
do COFEHIDRO que faz com que muitos projetos que são feitos, visando a solução de muitos 
problemas urgentes, não podem ser hierarquizados pelo fato de existir essas leis que impeçam a 
realização dos mesmos, e cita como exemplo o problema da destinação do Lixo Hospitalar. O 
coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro, sugere que esse caso do Lixo Hospitalar seja levado 
à Câmara Técnica de Assuntos Institucionais para ser analisado e ver quais são as possibilidades 
existentes na legislação vigente e poder discutir o assunto com o COFEHIDRO. Os participantes da 
reunião passam a discutir sobre a necessidade de um projeto voltado a solucionar o problema da 
destinação do Lixo Hospitalar. O coordenador da CT-PAS, Luiz Raizzaro, sugere que uma das 
prefeituras entre com um segundo pleito, sendo este Lixo Hospitalar, desde que este projeto 
seja de âmbito regional. Após as discussões sobre o problema do Lixo Hospitalar o coordenador da 
CT-PAS, Luiz Raizzaro, sugere aos presentes que na próxima reunião seja entregue os valores 
necessários para aquisição dos equipamentos utilizados. Em seguida 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, 24 de outubro de 2005. 
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