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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, A VALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS.  
 
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e sete, realizou-se a 4ª 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 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 
(Vanderlei Teodoro Pereira) e APTA (Sônia Maria Nalesso Marangoni Montes). Sociedade  Civil : 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE 
PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE 
PRESIDENTE PRUDENTE (Jacir Alves Porto Júnior); APOENA (Luiz Antonio Raizzaro) e 
ORGANIZAÇÃO SOROPTIMISTA INTERNACIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (Sylvia Maria de 
Souza Fortes Cardoso) Municípios : IEPÊ (João Olavo Almeida Prado de Oliveira); REGENTE FEIJÓ 
(Sérgio Tunis Martins); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); PRESIDENTE EPITÁCIO 
(Ailton Nonato); SANTO ANASTÁCIO (Fernando Inague); PRESIDENTE VENCESLAU (Minoru 
Maemura); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de Castilho) e ALVÁRES MACHADO (Roberto 
Yassuo Shirasaki) além de outros convidados conforme registro próprio. O coordenador da CT-PAS, 
Emerson Sampieri Burneiko, coloca em discussão a ata da reunião anterior e após todos lerem 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. Em seguida os presentes discutem as pontuações para os investimentos 
dos recursos do FEHIDRO 2008. O Coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri, tece comentários 
referentes à análise de projetos apresentados pelo Grupo de Educação Ambiental e comenta que 
seria importante que a CT-PAS também faça a análise dos projetos apresentados pelo GEA. O Vice-
Presidente do CBH-PP e representante da APOENA, Luiz Antonio Raizzaro, faz comentários 
referentes ao exposto pelo coordenador da câmara dizendo que seria importante trabalhos de 
educação ambiental realizados em paralelo com os outros projetos do CBH-PP, com fim de divulgar 
as melhorias que estes trazem e a importância da realização dos mesmos. O representante da CESP, 
Washington Luiz Geres, propõe que seja acrescentado no artigo 2º da Deliberação, que os projetos 
do GEA passarão a ser analisados pela CT-PAS.  Em seguida, os membros da CT-PAS passam a 
discutir a minuta da Deliberação CBH-PP086/2007, que trata sobre a criação do Grupo de Trabalho 
para estudo da viabilidade de implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos no CBH-
PP. O representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente 
Prudente, Marcelo Gomes Néias, propõe que no artigo 4°, onde se lê “ O Grupo de Trabalho deverá 
consultar entidades e especialistas para participarem das reuniões e dos trabalhos a serem 
executados” seja alterada a palavra “deverá” por “poderá”, pois assim não fica caracterizado a 
obrigatoriedade do Grupo de Trabalho consultar outras ou especialistas. Após discutirem sobre a 
deliberação, os membros indicam para compor o Grupo de Trabalho, representando a CT-PAS, o Sr. 
Emerson Sampieri Burneiko, Coordenador da CT-PAS, Sr. Marcelo Gomes Néias, representante da 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e o Sr. João Olavo 
Almeida Prado de Oliveira, representante da Prefeitura Municipal de Iepê. Após a indicação dos 
membros, os presentes definem que as próximas reuniões serão realizadas nos dias 11 e 25 de 
janeiro de 2008. Prosseguindo a reunião, é dado início as discussões referentes a solicitação da 
Prefeitura Municipal de Caiuá para mudança do objeto do empreendimento PP-185. O representante 
da Prefeitura Municipal de Caiuá, David Martins Jacinto, presta esclarecimento a todos referente a 
proposta de mudança do objeto do empreendimento. Após os esclarecimentos referentes ao projeto, 
ficou estabelecido que será feita uma deliberação para aprovação da plenária do CBH-PP. 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, 05 de novembro de 2007. 
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