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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e sete, realizou-se a reunião da Câmara Técnica de
Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram
presentes representantes dos segmentos: Estado: CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres);
CETESB (Lídia Regina Prota); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); DEPRN (Izio Barbosa de
Oliveira); APTA (Sônia Maria Nalesso Marangoni Montes) e ITESP (Adalberto Lanziani). Sociedade
Civil: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE
PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); TUDO VERDE (D’Jã Diego Cobos); ASSOCIAÇÃO
ECOLÓGICA REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Valter José Crepaldi Ganâncio) e
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE (Pedro Sérgio Mora Filho)
Municípios: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA (Joaquim José Barão Perez); IEPÊ (João Olavo
Almeida Prado de Oliveira); PRESIDENTE PRUDENTE (José Enóe Laperuta); MARTINÓPOLIS
(Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato); PIRAPOZINHO (Gustavo
André Ferreira de Castilho) e ALVÁRES MACHADO (Roberto Yassuo Shirasaki), em especial, o
Presidente do CBH-PP, Sr. Gabriel Vassílios Píperas, Prefeito do Município de Narandiba, além de
outros convidados conforme registro próprio. O coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri
Burneiko, coloca em discussão a ata da reunião anterior. O Sr. Valter José Crepaldi propõe a
substituição da palavra “adimplência” por “anuência”, e sendo aceita por todos a proposta de
alteração e sem outras considerações, a ata é aprovada por todos. Prosseguindo a reunião, o
Coordenador da CT-PAS, Emerson Burneiko, faz uma apresentação a todos sobre o histórico das
prioridades de investimento ao longo dos 10 anos de implantação do CBH-PP. Após a apresentação,
os presentes discutem sobre critérios e pontuação para investimentos dos recursos do
FEHIDRO/2008. O Sr. Valter Crepaldi afirma que é importante obter informações de possíveis
tomadores sobre quais são suas necessidades, para subsidiar a Câmara na discussão para definição
das prioridades para investimentos dos recursos do FEHIDRO. Em seguida, é exposto a todos o
pedido da Prefeitura Municipal de Caiuá para alterar o local do projeto FEHIDRO 326/2006. Após
todos discutirem o pedido da Prefeitura, foi estabelecido que a mesma deve apresentar um novo
projeto, com o mesmo objetivo e valor e que o mesmo deverá ser aprovado pelo Agente Técnico. Em
seqüência, é apresentada para análise de todos os presentes, uma prévia da “Publicação
Comemorativa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema”, referente aos 10 anos
de implantação do CBH-PP. Após todos analisarem a publicação, a mesma é aprovada sem
nenhuma alteração. Em seguida, o Coordenador da CT-PAS, Emerson Burneiko, propõe a realização
de uma reunião no dia 05 de novembro e outra em 03 de dezembro para dar prosseguimento as
discussões para definição dos critérios e pontuação para investimentos dos recursos do
FEHIDRO/2008 e a proposta é aceita por todos. Em seguida o Coordenador da CT-PAS, Emerson
Sampieri Burneiko, 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, 08 de outubro de 2007.
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