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ATA DA 5ª REUNIÃO DE 2000 DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO,
AVALIAÇÃO E SANEAMENTO - CT-PAS.
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil, às quatorze horas, na sede do DAEE –
Presidente Prudente, realizou-se a 5ª Reunião de 2000 da CT-PAS, onde estiveram
presentes representantes dos três segmentos: Estado (Titulares): CETESB (Fernando
Câmera Filho); DAEE (Emerson Sampieri Burneiko); SABESP (Dejair José Zampieri); DEPRN
(Luis Fernando de Jesus Tavares); e SECRETARIA DA SAÚDE (Olívio Nunes de Souza).
Estado (Suplentes): CESP (Washington Luiz A. Geres); e CODASP (José Cezar Zoccal).
Sociedade Civil (Titulares): ASSOCIAÇÃO DOS ENGºS ARQºS E AGRºS DA ALTA
SOROCABANA (Dalton Thadeu de Mello); CIESP (Valter José Crepaldi Ganâncio); e ABES
(João Francisco Heitzmann Neto). Municípios (Titulares): PRESIDENTE PRUDENTE
(Patrícia Reiners de Carvalho). Além de outros convidados conforme registro próprio. O
Coordenador da CT-PAS Dejair, verifica o quorum e dá início a reunião passando a palavra
ao Secretário Executivo do CBH-PP e membro da CT-PAS, Emerson que esclarece aos
presentes sobre a solicitação da Prefeitura Municipal de Taciba, Ofício 228/2000, de
07/07/2000, protocolado na Secretaria Executiva, que por orientação do Agente Técnico
CETESB, fez uma adequação ao seu projeto e conseqüentemente reduziu a contrapartida de
50% para 20%, substituindo uma pá carregadeira por um equipamento fixo de triturar galhos
e folhagens, uma casa para vigilância dos equipamentos e adequação da rede de energia
elétrica, com instalação de um novo transformador, e retirou da contrapartida alguns itens que
não foram aceitos pelo Agente Técnico, porém de qualquer forma serão executados pelo
tomador. Colocada em discussão o representante da CIESP, Crepaldi manifesta-se pela
aprovação, comentando tratar-se de uma solução caseira. O Coordenador Dejair esclarece
que não haverá alteração do valor. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. O
Coordenador Dejair, faz a leitura do OF.GAB.0247/00 de 20/09/2000, da Prefeitura Municipal
de Presidente Prudente, que solicita estudos urgentes visando repassar os recursos do
Contrato FEHIDRO nº 150/2000, previstos para construção da Estação Elevatória de Esgotos
do Jardim Satélite, para a SABESP, tendo em vista a não disponibilização dos recursos
financeiros por problemas burocráticos, ou seja, não dispor de certidões negativas: do FGTS,
do INSS e dos Tributos Federais. O Crepaldi comenta que o recurso vem desde 98 e que se
execute o mais rápido possível. O Emerson esclarece que a obrigação de construção da rede
de esgotos e elevatória, no caso particular, é da P. M. de Presidente Prudente, que está
sofrendo um processo da Promotoria do Meio Ambiente. O Crepaldi comenta que a
construção da elevatória irá reduzir o impacto ambiental. O Coordenador Dejair compara o
caso em questão, com o anterior, de Taciba, em seguida cola em votação que é aprovado por
unanimidade. O representante da CODASP, Zoccal comenta que após verificações junto ao
Tribunal de Contas, recebeu a notícia que a CODASP não poderá ser tomadora para os
recursos que havia habilitado anteriormente, ou seja, para Tarabai e Marabá Paulista. O
Coordenador Dejair sugere que o assunto fosse melhor estudado e voltasse à pauta
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posteriormente. O Coordenador Dejair solicita o relatório parcial sobre o andamento do Plano
de Bacia. O Crepaldi, por solicitação da Secretaria Executiva, tece comentários sobre o
andamento do Plano de Bacia. O Coordenador concede a palavra ao Geólogo Oswaldo
Iwasa da CTPI, que informa que o Plano de Bacia Estadual já está concluído e solicita que o
prazo para entrega do Plano de Bacia do Pontal seja prolongado até fevereiro de 2001,
ficando ainda acertado que seriam realizadas reuniões de consulta à população em três
localidades, nas seguintes datas: 16/10/00 em Teodoro Sampaio e região, 23/10/00 em
Presidente Prudente e região, e 30/10/00 em Presidente Epitácio e região, ficando também
prevista para dia 01/12/2000 a 2ª Reunião Ordinária de 2000 do CBH-PP. O Crepaldi sugere
que seja enviado questionários sobre o Plano de Bacia, antecipadamente, e que a reunião da
Câmara Técnica seja realizada até meados de novembro. Não havendo mais nada a tratar, a
reunião foi encerrada e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino
no final. Presidente Prudente 02/10/2000.
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