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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e oito, realizou-se a 9ª 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: CESP
(Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto Leme); CETESB (Hilton Ubukata);
DAEE (Emerson Sampieri Burneiko) e ITESP (Rose Leine Bertaco Giacomini). Sociedade Civil:
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE
EPITÁCIO (Evaldo Martins); IESPP (Pedro Sérgio Mora Filho) e APOENA (Luiz Antonio
Raizzaro). Municípios: SANDOVALINA (Fábio Yukio Ogassawana); PRESIDENTE PRUDENTE
(José Enóe Laperuta); MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); e SANTO ANASTÁCIO
(Fernando Inague) além de outros convidados conforme registro próprio O Secretário Executivo
Adjunto do CBH-PP, Sandro Roberto Selmo, inicia a reunião esclarecendo a todos os motivos
necessários para a adequação do Plano de Bacias e também informa sobre o andamento dos
trabalhos do Grupo de Trabalho sobre a cobrança de recursos hídricos. Após estes
esclarecimentos, o coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri Burneiko, coloca em discussão a
ata da reunião anterior que posteriormente é colocada em votação é aprovada por unanimidade.
Em seguida, o coordenador da CT-PAS passa a palavra ao Engenheiro Fernando Gazola para
que faça a apresentação a todos da versão preliminar no Plano de Bacias e suas readequações.
Após a apresentação do Engenheiro Fernando, os presentes passam a discutir sobre os pontos
do Plano que foram readequados. O Engenheiro Paulo Romera sugere que a Secretaria
Executiva encaminhe um CD-ROM contendo a versão preliminar do Plano de Bacias a todos os
membros da câmara para que possam analisá-los e encaminhar críticas e sugestões. Em
seguida, é decidido por todos que a entrega deste CD-ROM deve ser feita até o dia 08 de
setembro e o envio de propostas e sugestões até o dia 19 de setembro, data esta que também
foi estabelecida para a próxima reunião da câmara. 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, 27 de agosto de
2008.
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