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ATA DA 3ª REUNIÃO DE 1998 DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, 
AVALIAÇÃO E SANEAMENTO - CT-PAS 
 
 
Aos vinte e três dias do mês de outubro de hum mil novecentos e noventa e oito, às 
quatorze horas, nas dependências do DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica, 
em Presidente Prudente, realizou-se a terceira reunião de 1998 entre os membros da 
Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento - CT-PAS, onde estiveram 
presentes representantes dos três segmentos; Estado: EDR (Yassuyuki Horio); SABESP 
(Antero Moreira França Júnior); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); e CETESB (Fernando 
Câmera Filho). Sociedade Civil: Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da 
Alta Sorocabana (Carlos Alberto dos Santos); Sindicato das Indústrias e Fabricação do 
Álcool (Maria do Carmo Catarino da Fonseca Pereira); UNOESTE (Ivan Salomão Liboni); e 
Sindicato Rural de Santo Anastácio (Alexandre Nobuo Sonoda). Municípios: P.M. de 
Presidente Epitácio (Antônio José Saraiva Marques); P.M. de Alvares Machado (Silvano 
Rodrigues Sanchez); e P.M. de Taciba (Pierro Eduardo Perego); além dos convidados: 
Marcos Lupercio Ramos (Associação Ecológica Ararajuba) e P.M. de Indiana (Sérgio Tunis 
Martins). O coordenador da CT-PAS, Eng.º Emerson Sampieri Burneiko deu início a reunião 
referindo-se aos recursos para contratação do “Diagnóstico de Situação” (Relatório “0”), no 
valor de R$ 127.362,53 (cento e vinte e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e 
cinquenta e três centavos), em que o DAEE fica desclassificado como tomador, 
disponibilizando através de abertura de credenciamento ao público interessado. 
Apresentaram pedidos de financiamento até a data prevista 23/10/98 as seguintes 
empresas: 1º) CTPI (Cooperativa de Serviços e Pesquisas Tecnológicas e Industriais) 
apresentou pedido de enquadramento e proposta de preços; 2º) IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) apresentou pedido de enquadramento e proposta de preços; 3º) CETEC, 
apresentou proposta, porém faltou o pedido de enquadramento, com o resumo da proposta 
no quadro a seguir: 

 VALOR FEHIDRO CONTRAPARTIDA TOTAL 

CTPI 127.362,53 31.640,63 159.203,16 
IPT 127.500,00 32.000,00 153.500,00 
CETEC 85.500,00 21.380,00 106.900,00 
As propostas foram apreciadas pelos presentes. O Eng.º Emerson e o Eng.º Antero da 
abrangência a proposta da empresa CTPI, o Eng.º Carlos Alberto, ponderou que não houve 
processo licitatório porém os equipamentos fornecidos na proposta da CTPI e confiança na 
mesma penderiam para proposta CTPI. O Sr. Antônio José S. Marques, informou que os 
serviços de ressonância e efeito da barragem sobre Presidente Epitácio elaborados pela 
CTPI foram considerados negativos. O Eng.º Antero, ponderou quanto à proporcionalidade 
entre o valor da proposta a apresentadas pela CTPI e IPT para o Relatório “0”, e outros 
relatórios realizados por empresas para SABESP. Tendo em vista as ponderações dos 
componentes ficou acertado que a presente reunião seria permanente até atingir a solução 
para o Relatório “0”. O Eng.º Carlos Alberto comentou sobre a necessidade de se dirigir 
melhor as propostas das empresas, sugerindo que os engenheiros Antero, Emerson e Ivan, 
se reuna com as proponentes para esclarecer melhor as propostas dando prosseguimento a 
esta reunião, ficando portanto suspensa a reunião da CT-PAS. 
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Ata 3ª Reunião/98 da CT-PAS – Fls.2/2

Aos quatro dias do mês de novembro de hum novecentos e noventa e oito, nas 
dependências do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, em Presidente 
Prudente, foi reinstalada à 3ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 
Saneamento – CT-PAS, iniciada no dia 23/10/98, com a presença dos mesmos membros da 
reunião suspensa citada, ocasião em que foi verificado que somente a entidade CTPI, 
apresentou proposta atendendo ao Edital anteriormente encaminhado. As entidades CETEC 
e IPT justificou a não participação, a primeira por não poder repassar equipamentos de 
informática devido o impedimento no seu estatuto, e a segunda por estar com sobrecarga de 
serviços. Assim sendo, a CT-PAS, decidiu hierarquizar a proposta apresentada pela CTPI, 
inclusive dispensando a contrapartida de 20% (vinte por cento), visto tratar-se de projeto de 
interesse de todos os municípios integrantes do CBH-PP, atendidas as solicitações do 
edital, no valor de R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais), aprovada 
por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nada a acrescentar, encerro esta ata, 
Emerson Sampieri Burneiko, aos quatro dias do mês de novembro de hum mil novecentos e 
noventa e oito. 
 

 


