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ATA DA 4ª REUNIÃO DE 2000 DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO 
E SANEAMENTO – CT-PAS. 
 
Aos três dias do mês de abril de dois mil, às oito horas e trinta minutos, na sede do DAEE de 
Presidente Prudente, realizou-se a 4ª Reunião de 2000 da CT-PAS, onde estiveram presentes 
representantes dos três segmentos: Estado - Titulares: CETESB (Fernando Câmera Filho); 
DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); e DEPRN (Arlindo Di Giovanni). Estado – Suplentes: 
SECRETARIA DA AGRICULTURA (Yassuyuki Horio). Sociedade Civil – Titulares: 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGºS ARQºS E AGRONOMOS DA ALTA SOROCABANA (Dalton 
Thadeu de Mello, representando Carlos Alberto dos Santos); e CIESP (Valter Crepaldi 
Ganâncio). Municípios – Titulares: PRESIDENTE PRUDENTE (Patrícia Reiners de Carvalho). 
Municípios – Suplentes: MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); e PRESIDENTE 
VENCESLAU (Minoru Maemura). Tendo justificado ausência os representantes: SABESP 
(Dejair José Zampieri); SECRETARIA DA SAÚDE (Jorge Takeshi Komegawa); UNESP (Prof. 
Dr. Antonio Thomaz Júnior); CESP (João Henrique Pinheiro Dias); CODASP ( José Cezar 
Zoccal); SIFAESP – SIND. IND. FABR. DO ÁLCOOL (Maria do Carmo Catarino da Fonseca 
Pereira); ABES (João Francisco Heitzmann Neto);  UNOESTE (Ivam Salomão Liboni); 
COOLVAP (José Antonio Russo); ALVARES MACHADO (Silvano Rodrigues Sanchez); 
INDIANA (João Carlos Barreto da Silva); TACIBA (Paulo Perego); PRESIDENTE EPITÁCIO 
(Luiz Antonio Raizaro); e ROSANA (José Milton Dias Monteiro Filho). Presentes ainda, outros 
convidados conforme lista anexa. Na ausência do Coordenador da CT-PAS, Dejair José 
Zampieri, foi indicado ad hoc, o Secretário Executivo do CBH-PP Emerson Sampieri Burneiko 
para coordenar a reunião. O mesmo inicia a reunião, saudando os presentes comentando que 
o assunto principal é o Plano de Bacia, solicitando ao representante da Cia. de Geração de 
Energia Elétrica do Paranapanema, Engº Octaviano, que faça um resumo dos assuntos 
tratados entre a Cia. de Geração de Energia e os órgãos ligados ao CBH-PP, entre eles, 
CODASP, ITESP, CATI e DEPRN. Em seguida o Engº Octaviano, informa que a Barragem de 
Taquaruçú está em processo de licenciamento com os programas EIA-RIMA Programa de 
reflorestamento e fomento florestal. No que se refere ao reflorestamento, no entorno do lago, 
deverá estar concluído no próximo ano. Quanto ao fomento a Cia. de Geração de Energia, 
considera a parceria com os órgãos coligados ao CBH-PP um fator muito importante, tendo em 
vista a influência do ITESP, CODASP, DEPRN e CATI com os proprietários rurais e durante 
duas reuniões anteriores organizou parceria com estes órgãos para maior eficácia na atividade 
fomento, sendo que a Cia. poderia executar um viveiro de mudas, ou até quem sabe adiquirí-
las na Pontal Flora. Quanto ao programa de microbacia seriam preferidos os mananciais 
coincidentes com os objetivos do CBH-PP. Em seguida o Coordenador Emerson informa que 
outra zona de preservação permanente - faixa de 50 m já está sendo executado pela Cia. de 
Geração de Energia. O Engº Valter Crepaldi considera que conforme a necessidade a 
capacidade de produção de mudas da Pontal Flora, poderá ser aumentada, sem prejuízo. Em 
seguida Sandro Roberto Selmo - DAEE, questiona se a eventual substituição dos 
representantes da Cia. de Geração de Energia, se seria dado sequência aos compromissos. O 
Engº Octaviano, diz que os compromissos que forem realizados com os órgãos, são 
compromissos da Cia., onde serão solicitados a anuência do CBH-PP. Em seguida a 
representante de Presidente Prudente, Patrícia Reiners, sugere a execução de entrepostos 
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para facilitar a retirada das mudas por parte dos produtores rurais. O Engº Octaviano, informa 
ser importante a consideração para melhorar a eficácia do fomento e que será analisada a 
logística. O Coordenador Emerson, considera que esta é a primeira reunião referente ao Plano 
de Bacia, e solicita de Oswaldo Iwasa uma revisão do Relatório Zero. O Geólogo Oswaldo 
Iwasa, diz que está sendo feita uma revisão do Relatório Zero, tendo em vista o problema com 
visualização dos mapas para edição final do CD ROM, além de apresentar os dados para o 
Plano de Bacia anexo. O Engº Crepaldi, considera ser importante a visualização dos mapas na 
escala original e também a possibilidade de aproximar com efeito zoom. O Geólogo Oswaldo 
Iwasa, informa que o Plano de Bacia, sua concepção preliminar, foram definidos dez temas, 
programa de curto prazo, alguns programas de forma genérica, e as bacias prioritárias para 
intervenção que não as do Limoeiro e Cedro, e que seria conveniente a simulação do cadastro, 
para levantar os problemas, e que o FEHIDRO vai financiar o cadastro de usuários. Comenta 
ainda, a proposta do representante da UNESP, Prof. César, de um Seminário para exposição 
do Plano de Bacia. Após os comentários dos presentes, ficou estabelecido e marcado a 
realização do Seminário para o Plano de Bacia para o dia 08/05/2000 no Auditório da UNESP 
de Presidente Prudente. Em seguida não havendo mais nada a tratar encerro esta ata que, 
após lida e aprovada deverá ser assinada. Presidente Prudente 03 de abril de 2000. 
 


