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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, A VALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS.  
Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e oito, realizou-se a 11ª 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); DAEE (Emerson Sampieri 
Burneiko). 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); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE 
PRESIDENTE EPITÁCIO (Eduardo Xavier Martins) e APOENA (Luiz Antonio Raizzaro). 
Municípios : PRESIDENTE PRUDENTE (José Enóe Laperuta); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto 
Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato) e TEODORO SAMPAIO (Antônio 
Rodrigues de Souza) além de outros convidados conforme registro próprio. O Coordenador da 
CT-PAS, Emerson Sampieri Burneiko, inicia a reunião colocando a ata da reunião anterior em 
apreciação. O representante da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, Ailton Nonato, 
sugere que onde se lê “a área foi comprada”, seja alterada para “a área foi adquirida”. A Ata foi 
colocada em votação e aprovada com as modificações propostas. Em seguida, a palavra é 
passada ao representante da Prefeitura de Presidente Epitácio, Ailton Nonato, que presta 
esclarecimentos sobre a nova área do projeto apresentado para obtenção de recursos 
FEHIDRO\2007. Após a analise, é solicitado que a Prefeitura complemente o projeto com o 
parecer técnico do DEPRN. Para realizar a analise do projeto, é proposto a criação de uma 
comissão, sendo composta pelos representantes do DAEE, Emerson Sampieri Burneiko, 
AEAPE, Marcelo Gomes de Oliveira Néias, PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE, José Enóe Laperuta e AERPP, Valter José Crepaldi Ganâncio. A palavra é 
passada ao Engenheiro Fernando Gazola, do DAEE, para fazer apresentação das adequações 
realizadas no Plano de Bacias, após o recebimento de propostas de membros das Câmaras 
Técnicas do CBH-PP. O representante da AEAPE, Marcelo Gomes de Oliveira Néias, sugere 
que conste no item 4.2 - Plano de Ações e Metas, as resoluções do CONAMA nº 357/2005 e 
396\2008, que estabelece padrões de qualidade para águas superficiais e subterrâneas. No 
capítulo 4 - Prognóstico – Grupo 1, é sugerido que seja reformulado o seguinte texto: “Sugerir as 
prefeituras que fiscalizem os projetos de poços no sentido de orientar os proprietários a 
contratarem os serviços de perfuração que obedeçam a norma ABNT-NBR-12.212/1990 e os 
procedimentos para a construção dos poços da norma ABNT-NBR-12.244/1992.”. Em seguida os 
presentes discutem a supressão ou a readequação deste trecho do Plano que, após discutido, 
ficou decidido conforme segue: “As câmaras técnicas CT-AI e CT-PAS deverão propor ações 
que melhorem o controle das captações de água subterrânea, mediante parceria com órgãos 
ambientais, entidades privadas e públicas”. Dando continuidade à reunião, os presentes 
analisam as minuta de Deliberação de Aprovação da Readequação do Plano de Bacia 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, que á aprovada sem alterações. Dando continuidade a 
reunião, a palavra é passada ao Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, técnico o DAEE, para que faça 
a apresentação do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI 22 (Unidade de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos). O representante da AERPP, Valter José Crepaldi 
Ganâncio, propõe a readequação do texto R.05b - Densidade da rede de monitoramento da 
qualidade de água superficial e FM.10a – Proporção de área agrícola em relação à área total. 
Em seguida, a minuta de deliberação de Aprovação do Relatório de Situação Relatório de 
Situação dos Recursos Hídricos na UGRHI 22 (Unidade de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos) é apreciada por todos e posteriormente aprovada sem alterações. 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, 21 
de outubro de 2008. 
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