CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 4ª REUNIÃO DE 1998 DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO,
AVALIAÇÃO E SANEAMENTO - CT-PAS

Aos vinte e três dias do mês de novembro de hum mil novecentos e noventa e oito, às nove
horas, na Pontal Flora, em Presidente Venceslau, realizou-se a quarta reunião de 1998
entre os membros da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento - CTPAS, onde estiveram presentes representantes dos três segmentos; ESTADO: CESP (João
Henrique Pinheiro Dias); EDR (Yassuyuki Horio); SABESP (Antero Moreira França Júnior); e
DAEE (Emerson Sampieri Burneiko). SOCIEDADE CIVIL: Sindicato das Indústrias e
Fabricação do Álcool (Maria do Carmo Catarino da Fonseca Pereira); UNOESTE (Ivan
Salomão Liboni); e Sindicato Rural de Santo Anastácio (Alexandre Nobuo Sonoda), além
dos convidados: Dejair Zampieri (SABESP); José Alberto Mangas Pereira Catarino (P.M. de
Venceslau); Afonso Pedro (EDR – Presidente Prudente); Luiz Arthur Gagg (Pontal Flora);
Oswaldo Y. Iwasa (CPTI); Márcia Lúcia A Matos, Elaine G.C. Sanches e Alexandre Uhlig
(CESP); Carlos Marchesi Carvalho (UNESP – Botucatu); e Paulo Ricardo B. Soares
(UNICAMP). O coordenador da CT-PAS, Eng.º Emerson Sampieri Burneiko deu início a
reunião referindo-se à pauta da reunião programada para a oportunidade. A seguir pede
para todos os presentes se apresentarem individualmente e a quem representam na
reunião. Em seguida o Presidente do CBH-PP, Catarino, dá as boas vindas à todos,
destacando a importância de reunir a Câmara Técnica, em localidade diferentes, e não só
em Presidente Prudente, fala também sobre o Jornal do Lago, dos problemas judiciais, e
dos investimentos dos Recursos que virão para se alocados. A seguir o Alexandre (CESP),
fala do programa de Controle e Assoreamento da Região, que traz propostas aos Comitês, a
partir de sua criação, diz que a proposta da CESP é ajudar aos Comitês na recuperação que
já elaboraram um diagnóstico para a região que deverá ser discutido. Logo após o Sr. Paulo
(UNICAMP), faz projeção do trabalho desenvolvido, versando sobre a “Degradação dos
Solos por Processos Erosivos na Bacia de Porto Primavera”, como subsídio para o trabalho
do Comitê, diz que a metodologia deve ser através de ações pontuais. A seguir o Presidente
do CBH-PP, Catarino, faz comentários a respeito da experiência adquirida no Fortuna. O Sr.
Alexandre (CESP), comenta que a CESP, contratou a SUCEM para desenvolver um
diagnóstico de resíduos sólidos, esgotos sanitários e etc., que seriam outros subsídios que a
CESP poderia estar oferecendo ao Comitê. O Sr. Oswaldo (CTPI), também faz
esclarecimentos sobre os dados que estamos colhendo sobre o Relatório dos Recursos
Hídricos de Bacia. Em seguida O Presidente do CBH-PP, Catarino, informa que em 1994
constituiu-se um grupo que propunha reunir todas as entidade envolvidas no assunto para
propor ações conjuntas para soluções e ações concretas, através de Microbacias. O Sr.
Oswaldo (CTPI), faz comentários sobre os dados levantados e a levantar, dizendo que foi
constatado que duas Bacias mais críticas do estado são as Bacias de Santo Anastácio e do
Aguapeí-Peixe, que a degradável maior aqui na Bacia é a erosão e o assoreamento. O Prof.
Marchesi (UNESP), faz explanação sobre o assunto. A seguir discutiu-se propostas e ações
por todos os membros presentes, inclusive sobre a implantação no Comitê de uma estação
de trabalho devidamente equipada, para se preparar e trabalhar o Relatório dos Recursos
Hídricos da Bacia, que os recursos disponíveis da CESP para a Bacia é de
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aproximadamente R$ 600.000,00 / 8 anos. O Sr. Antero (SABESP), faz uma proposta de já
se empregar essa verba em projetos já existentes, tais como o de Microbacias da Secretaria
da Agricultura. No fechamento da discussão o Sr. Alexandre (CESP), entrega a proposta de
trabalho ao Comitê, devendo se encaminhado à Câmara Técnica, para devida avaliação e
aprovação se estiver conforme solicitação da SABESP de “Reversão de esgoto” de duas
bacias: Aguapeí-Peixe para o Pontal. Após explanação e síntese do Sr. Coordenador da CTPAS, o Sr. Antero (SABESP), faz esclarecimentos sobre o assunto. Colocado sob
discussão, após considerações gerais, foi aprovado pelos membros da CT-PAS por
unanimidade, Reversão de esgoto para a Bacia do Pontal. Ao encerramento o Presidente do
CBH-PP, Sr. Catarino e o Coordenador da CT-PAS, Emerson Burneiko, diz que a reunião foi
muito proveitosa. Não havendo mais nada a acrescentar, encerro esta ata, Emerson
Sampieri Burneiko, aos vinte e três dias do mês de novembro de hum mil novecentos e
noventa e oito.
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