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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-PAS.

TÉCNICA

DE

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e cinco, realizou-se a primeira reunião
ordinária do ano de 2005 da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CTPAS, 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), SABESP (Dejair José Zampieri), DAEE (Sandro Roberto Selmo),
DAEE (Emerson Sampieri Burneiko), SAA/CATI/E.D.R de Presidente Prudente (Yassuyuki Horio)
e CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres) e DAEE (André de Oliveira Silva). Sociedade Civil:
SINDUSCON-SP (Pablo Moreno Molina), AERPP (Valter José Crepaldi Ganâncio) CDPEMA
(Carlos Alberto Arraes), SEESP (Paulo F. Brogiatto), Sindicato Rural de Presidente Bernardes
(Wilson Antônio de Barros), CDPEMA (Durval Matheus) e ABRAGE (Rodolfo Valdez Sirval).
Municípios: TEODORO SAMPAIO (Éber José Soragi), PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kurk
Leabad), SANTO ANASTÁCIO (Fernando Inague), Regente Feijó (Sérgio Tunis Martins),
Sandovalina (Fábio Yukio Ogussawari), Álvares Machado (Adriana Ap. P. Zangirolani), Piquerobi
(Claudemir A. M. Garcia), Martinópolis (Carlos Alberto Moreira Ferri), Nantes (Elisângela C.
Armando), Tarabai (Marcio Olívio Corsaletti), Presidente Epitácio (Luiz Antônio Raizzaro e
Marcio H. Garcia Portdez) e Presidente Venceslau (Minoru Naemuma). Iniciando a reunião o
Senhor Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP explica aos
participantes da reunião sobre o material que foi entregue que trata de assuntos referentes a
composição das Câmaras Técnicas e em seguida passa a palavra para o Vice-Presidente do
CBH-PP, o Senhor Valter José Crepaldi Ganâncio, devido à ausência até o momento do
coordenador da CT-PAS Luiz Antônio Raizzaro. O Vice-Presidente do CBH-PP Valter José
Crepaldi convida o coordenador da CT-PAS Luiz Antônio Raizzaro para conduzir a reunião, mas
este solicita que o mesmo continue. O Senhor Valter José Crepaldi verificou a lista de presença
contendo os membros do Estado, Municípios e Sociedade Civil presentes, e constatou que havia
sete membros da sociedade civil, doze membros do município e cinco do estado, e sugeriu
então, que os membros presentes fossem eleitos. Em seguida os representantes do Segmento
Estado presentes na reunião foram eleitos sendo estes: DEPRN (Luis Fernando de Jesus
Tavares), CATI (Yassuyuki Horio), SABESP (Dejair José Zampieri), DAEE (Emerson Sampieri
Burneiko) e CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres). Em seguida é sugerido pelo
Coordenador Luiz Antônio Raizzaro que os indicados para serem membros efetivos da Câmara
Técnica possam ser aptos a participar, levando em consideração a sua formação acadêmica. O
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP Sandro Roberto Selmo expõe que, independentemente
da entidade que venha a compor a Câmara o mais importante seria que a mesma participasse
assiduamente de todas as reuniões, tendo manifestações favoráveis de todos presentes. Em
seguida o Senhor Valter José Crepaldi solicita que o coordenador Luiz Raizzaro conduza a
reunião e este é favorável a idéia e passa a conduzir a reunião. O senhor Luiz Raizzaro sugere
que os próprios representantes da Sociedade Civil decidam entre eles quais serão as entidades
que farão parte da CT-PAS, e após os mesmos se decidirem foram indicados quatro entidades
levando em consideração os seus representantes serem aptos a assumir a vaga por sua
formação acadêmica, ficando uma vaga em aberto, então o representante da CDPEMA Carlos
Alberto Arraes sugere que, se todos forem de acordo o representante da própria entidade seja
substituído por outro que seja apto a assumir o cargo, senão abriria mão da vaga para a
entidade AGB. Em seguida o Senhor Carlos Alberto Arraes informa que abre mão da vaga, mas
é decidido que a mesma ficaria com a última vaga e então o Segmento Sociedade Civil ficou
representado da seguinte forma: SINDUSCON –SP (Pablo Moreno Molina), Sindicato Rural de
Presidente Bernardes (Wilson Antônio de Barros), SEESP (Paulo F. Brogiatto), AERPP (Valter
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José Crepaldi Ganâncio) e CDPEMA (Carlos Alberto Arraes), em caso de desistência do
indicado da CDPEMA o 1º suplente será a AGB e o 2º suplente será a APOENA. Em seguida é
dado início a indicação dos membros do Segmento Município. O Senhor Valter José Crepaldi
pergunta aos representantes dos municípios se algum abriria mão da vaga, mas os mesmos não
se manifestaram então, o Senhor Crepaldi diz que seria muito importante que pelo menos um
município integrante das UPRHs (Unidade de Planejamento de Recursos Hídricos) fizessem
parte como membro efetivo da CT-PAS. É sugerido também que, os Municípios que já forem
membros efetivos de outras Câmaras Técnicas pudessem dar espaço para os outros que ainda
não são efetivos em nenhuma das Câmaras, para que possa ser feita uma divisão igual de
participação. O representante da SABESP Dejair José Zampieri sugere que os representantes
dos Municípios discutam entre eles quais serão indicados para serem membros efetivos da
Câmara e o coordenador Luiz Raizzaro sugere que eles se separem por UPRHs. Após a reunião
dos representantes dos municípios decidiram que os membros efetivos do segmento serão
definidos através de um sorteio. Após o sorteio que foi realizado pelo coordenador Luiz Raizzaro
os municípios que farão parte da CT-PAS como membros efetivos ficou definido da seguinte
maneira: PRESIDENTE EPITÁCIO, MARTINÓPOLIS, PRESIDENTE VENCESLAU,
SANDOVALINA E REGENTE FEIJÓ. Em seguida será feita a indicação do nome do
Coordenador e Vice-Coordenador da CT-PAS. Para coordenador da CT-PAS é indicado o nome
do Senhor Luiz Antônio Raizzaro e este é aprovado por todos os presentes. O representante da
CESP Washington Luiz de Azevedo Geres ressalta a importância do cargo de vice-coordenador
fato de que este auxiliar o coordenador nos trabalhos da Câmara e o substitui no caso de
ausência do mesmo, então sugere o nome do representante da SABESP Dejair José Zampieri
para o cargo de vice-coordenador e este é aceito por todos. Em seguida é colocada em
discussão a agenda de 2005, que após ser discutida foi definida as seguintes datas: 08/03
Apresentação para as Câmaras Técnicas do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, Manual de Procedimento Operacional e Situação de Investimento de Recursos do
FEHIDRO nas UPRHs (Unidade de Planejamento de Recursos Hídricos da UGRHI 22), 14/03
Reunião da CT-PAS para definição de critérios para pontuação e hierarquização dos
empreendimentos para investimento de recursos do FEHIDRO, 15/06 data limite para entrega de
empreendimentos para obtenção de recursos do FEHIDRO, 01/04 Reunião do CBH-PP para
aprovar diretrizes e critérios e estabelecer prazos para fins de hierarquização e indicação de
empreendimentos para utilização de recursos do FEHIDRO/2005, 16/06 Reunião da CT-AI para
análise da documentação dos empreendimentos protocolados para fim de obtenção de recursos
FEHIDRO/2005 , 17/06 Reunião da CT-PAS para análise técnica e pontuação dos
empreendimentos protocolados para fins de obtenção de recursos FEHIDRO/2005 e 23/06
Reunião do CBH-PP para aprovar as prioridades de investimento ao FEHIDRO. Após as
definições das datas, o coordenador Luiz Raizzaro agradece ao apoio e 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, 22 de fevereiro de 2005.
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