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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e oito, realizou-se a 12ª 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: SABESP (Augusto Leme); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko) e DEPRN (Luiz
Fernando Jesus Tavares). Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS,
ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira
Néias) e APOENA (Luiz Antonio Raizzaro). Municípios: MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto
Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato); TEODORO SAMPAIO (Luis Fernando
Costa); PRESIDENTE VENCESLAU (Minoru Maemura); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira
de Castilho) e Álvares Machado (Roberto Yassuo Shirasaki) 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 e posteriormente, aprovada por
todos. O Coordenador passa a palavra ao representante da empresa Irrigart, que presta
esclarecimentos sobre o projeto de cadastramento dos usuários de recursos hídricos na UGRHI
22. O representante da Irrigart passa a palavra a Engª Thelma, da empresa Irrigart, que faz
apresentação do trabalho realizado pela empresa e os resultados obtidos. Proposta do Marcelo.
Emerson informa que será disponibilizado a versão final do relatório para análise de todos e que
uma nova reunião será marcada para discutir as dúvidas que surgirem junto com representante
da empresa irrigart, e o fechamento do relatório final. Fica marcada para o dia 27 a reunião do
GT-Cobrança, ficando os membros da ct-pas convidados a participarem da reunião. Em seguida,
o representante da Prefeitura Municipal de Presidente Epitácio, Ailton Nonato, apresenta o
projeto de Presidente Epitácio para a analise de todos. 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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