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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, A VALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS.  
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e oito, realizou-se a 10ª Reunião da Câmara 
Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio 2007/2008, do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sala de reunião do Centro de 
Pesquisa da UNESP, onde estiveram presentes representantes dos segmentos: Estado : CESP 
(Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto Leme); CETESB (Fernando Câmara); 
DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); DEPRN (Izio Barbosa de Oliveira) e APTA (Sônia Maria 
Nalesso Marangoni Montes). Sociedade  Civil : ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, 
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira 
Néias); ASSOCIAÇÃO ECOLÓGICA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Valter José 
Crepaldi Ganâncio) e APOENA (Luiz Antonio Raizzaro). Municípios : EUCLIDES DA CUNHA 
(Joaquim José Barão Perez); PRESIDENTE PRUDENTE (José Enóe Laperuta); TEODORO 
SAMPAIO (Luis Fernando Costa); e Presidente Venceslau (Fernando Inague) além de outros 
convidados conforme registro próprio. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sandro 
Roberto Selmo, inicia a reunião informando a todos que o coordenador do grupo esta em uma 
reunião com o prefeito do município de Martinópolis e que ao término da mesma dará seqüência 
a presente reunião. O Sr. Sandro informa que inverterá a pauta da reunião iniciando os trabalhos 
com a apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI 22 (Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos). A palavra é passada ao Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, 
técnico do DAEE, para que faça a apresentação do Relatório de Situação. O representante da 
CETESB, Fernando Câmara, sugere que o item R.02c seja reformulado por considerar que 
apenas Presidente Prudente possui Estação de Tratamento de Esgoto. Após a apresentação do 
Relatório de Situação, a palavra é passada ao Sr. Emerson para que o mesmo assuma a 
coordenação da reunião. Em seguida, a ata da reunião anterior é apreciada por todos e 
aprovada por unanimidade. Prosseguindo a reunião, o Sr. Emerson faz uma breve apresentação 
sobre os trabalhos desenvolvidos para a readequação do Plano de Bacia. Em seguida, os 
presentes passam a discutir sobre as readequações do Plano do Bacias. O representante da 
AEAPE, Marcelo Néias, propõe que esta versão seja disponibilizada no site do CBH-PP e seja 
encaminhado a todos os membros um e-mail informando sobre a disponibilização deste arquivo 
no site. Dando seqüência a reunião, os presentes definem a data da próxima reunião, que após 
discussões foi agendada para o dia 17 de outubro. Em seguida a palavra é passada ao 
representante da Prefeitura de Presidente Epitácio, Ailton nonato, que informa que a Prefeitura 
Municipal de Presidente Epitácio recebeu recurso do FEHIDRO/2007 para obras de combate a 
erosão mas a área foi adquirida, não sendo possível realizar o projeto. Para solucionar esta 
questão, a Prefeitura solicita a alteração do local do projeto. Após a discussão sobre o assunto, 
ficou definido que a Prefeitura deverá apresentar o novo projeto até a data da próxima reunião 
para análise da Câmara e posterior elaboração de uma minuta de Deliberação para aprovação 
na Assembléia do CBH-PP. Em seguida o Coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri 
Burneiko, 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, 19 de setembro de 2008. 
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