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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2005 DA CÂMARA
PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-PAS.

TÉCNICA

DE

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e cinco, realizou-se a quinta 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) e
DAEE (Emerson Sampieri Burneiko). Sociedade Civil: AERPP (Valter José Crepaldi Ganâncio) e
SEESP (Dalton Thadeu Mello). Municípios: PRESIDENTE VENCESLAU (Minoru Maemura),
PRESIDENTE EPITÁCIO (Luiz Antonio Raizzaro), SANDOVALINA (Fábio Yukio Ogassawana),
REGENTE FEIJÓ (Sérgio Tunis Martins), SANTO ANASTÁCIO (Fernando Inague) e NANTES
(Elisângela Coutinho Armando) e os convidados, Sandro Roberto Selmo (DAEE/CBH-PP) e André de
Oliveira Silva (DAEE). Antes de iniciar a reunião, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo
Adjunto do CBH-PP, propõe a todos os presentes uma breve discussão sobre quais rios deveriam ser
à base de estudo do Projeto de Monitoramento Hidrológico do DAEE. Após uma breve discussão
entre os presentes é sugerida uma reunião especial para o assunto ser mais bem discutido e é
agendada uma reunião para o dia 13/09/05 com engenheiro do CTH e da empresa AG Solve. O
Coordenador da CT-PAS, Luiz Antonio Raizzaro, inicia a reunião e antes de colocar a ATA da reunião
anterior em votação sugere que seja acrescentada na mesma que foi realizada uma reunião
extraordinária da CT-PAS dia 23/06/05, na ultima plenária do CBH-PP durante a pausa solicitada pelo
Presidente do CBH-PP, Divaldo Pereira de Oliveira, para que a CT-PAS reavaliasse o caso de
Teodoro Sampaio, sendo que o Sr. Sandro Roberto Selmo informa que o mesmo já consta na ATA da
2ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo assim, a ATA é colocada em votação e aprovada por
todos. Em seqüência, todos os presentes discutem sobre critérios que devem ser adotados pela
Câmara Técnica na próxima analise e pontuação de projetos para investimentos dos recursos
FEHIDRO. Após as discussões o Secretário Executivo Adjunto, Sandro Roberto, passa a falar sobre
as reuniões a ser realizadas nas UPRHs (Unidade de Planejamento de Recurso Hídrico) para que
seja levantado os problemas de cada unidade e discutido com a CT-PAS para que possa ser feito
critérios de pontuação para hierarquização dos projetos de investimento dos recursos do FEHIDRO
voltados a minimizar esses possíveis problemas levantados nas 4 unidades. É sugerido que possa
ser feito um questionário a ser entregue a cada Prefeitura para que essas informações possam
subsidiar a CT-PAS e o representante do DAEE, Emerson Sampieri Burneiko, sugere que possa ser
feito um levantamento sobre todas as áreas de preservação permanente. Neste momento é dado
início ao agendamento das reuniões. As reuniões nas UPRHs ficaram agendadas nas seguintes
datas: 26/09 UPRH 1, 27/09 UPRH 2, 28/09 UPRH 3 e 29/09 UPRH 4. 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, 02 de setembro de 2005.
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