
 
 
 
 
 

 

ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012. 
No primeiro dia do mês de abril de dois mil e onze, às nove horas e trinta minutos, na 
sala de reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 1ª Reunião da Câmara 
Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio 2011/2012, do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, onde estavam 
presentes os representantes dos segmentos: Estado/Titular: DAEE (Sandro Roberto 
Selmo); CESP (Washington Luiz de Azevedo Geres); SABESP (Augusto César Marques 
Leme); CATI/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki); CETESB (Ízio 
Barbosa de Oliveira); CODASP (José Roberto da Silva). Estado/Extraordinário: CBRN 
(Flávia Araújo); UNESP (Antônio Cézar Leal); COORDENADORIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA (Adalberto Lanziani); APTA (Sônia Maria Nalesso Marangoni Montes). 
Sociedade Civil/Titular: AESABESP (Gilberto José da Paz Júnior); ASS. ENG. PRES. 
PRUDENTE (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); APOEMA (Luiz Antônio Raizaro); 
FIESP (Débora Riva Tavanti); IESP (Pedro Sérgio Mora Filho representando o Sr. 
Robson Ricardo Moreira da Silva). Sociedade Civil/Extraordinário: ABES (Robinson 
José de Oliveira Patrício); UDOP (Cauê do Carmo Jorge Leite). Município/Titular: 
ÁLVARES MACHADO (Ricardo Henrique Garcia Silva); PRESIDENTE PRUDENTE 
(Mônica Kuraki Lombardi); SANTO ANASTÁCIO (Danilo Morel Pinto); MIRANTE DO 
PARANAPANEMA (Júnior Quirino Cavalcante). Município/Extraordinário: EUCLIDES 
DA CUNHA PAULISTA (Edison Luiz da Silva); PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira 
de Castilho); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton Nonato). CONVIDADOS: Conforme lista 
de presença. O Sr. Augusto César Marques Leme, coordenador da CT-PAS, iniciou a 
reunião expondo a pauta, cujo assunto principal é a apreciação do EIA/RIMA da Usina 
Brazil Flex Energy e elaboração do referido Parecer Técnico. O Sr. Augusto explica que 
a elaboração do EIA/RIMA atende às exigências da Resolução CONAMA 01/86, e que a 
Resolução SMA 054/08 determina que cabe ao Comitê de Bacia Hidrográfica apresentar 
contribuições técnicas e manifestações, sobre os EIA/RIMA, por meio de Parecer 
Técnico, que subsidiará a análise da viabilidade ambiental do empreendimento. A seguir, 
o Sr. Augusto solicita ao estagiário Wallace, da CETESB, que exponha os principais 
aspectos do EIA/RIMA da supracitada empresa e a Minuta de Parecer Técnico, 
elaborada pelo Engenheiro Ambiental da CETESB, Sr. Ízio Barbosa de Oliveira. O 
estagiário apresenta a localização do empreendimento, as áreas de influência e suas 
justificativas econômicas, locacionais e tecnológicas, conforme o EIA/RIMA em análise. 
Diz, ainda, que a Usina prevê planos e programas de monitoramento ambiental e de 
recuperação de APP´s, e que o consumo de água previsto é de aproximadamente 
300m3/h, cuja fonte de abastecimento seria um poço profundo, com vazão de 360m3/h, 
com captação no Aquífero Guarani. Em seguida, expõe as observações da Minuta de 
Parecer Técnico, quais sejam: a utilização de água subterrânea contraria a tentativa de 
inibição desse tipo de captação indicada pelas normas estaduais da cobrança pelo uso 
dos recursos hídricos; o EIA/RIMA apresenta-se insuficiente em suas justificativas 
quanto à fonte de captação; os programas de monitoramento ambiental e de uso da 
água devem ser aprimorados; não há menção à compensação financeira devida face 
aos impactos do empreendimento, conforme prevê a Lei Federal 9.985; há a 
necessidade de instalação de poços de monitoramento de águas subterrâneas nas áreas 
fertirrigadas; é preciso o monitoramento quali-quantitativo das águas do poço de 
captação; não aparecem, no EIA/RIMA, canaletas para captação de resíduos no parque 
industrial da usina; é necessária a divulgação dos programas e planos de ação. Em 
seguida, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Adjunto do CBH-PP, lê e-mail remetido 
pelo Sr. Helder de Faria, responsável pelo Parque Estadual Morro do Diabo, no qual 



 
 
 
 
 

 

menciona a necessidade de a Usina se responsabilizar pela recuperação efetiva de 
APP´s, e não somente fornecer mudas. O Sr. Roberto Yassuo Shirasaki, representante 
da CATI, expõe posicionamento contrário à exploração do Aquífero Guarani, devido aos 
riscos de contaminação; também acrescenta preocupação quanto ao enleiramento da 
palhoça e à monocultura, pois existem muitas usinas na região. O Sr. Ronaldo Natalino 
Ciciliato, pós-graduando pela UNESP, comenta sobre a necessidade de zoneamento 
ecológico e sua relação com a área ocupada pela cana-de-açúcar e sobre a importância 
do plantio direto para manutenção da atividade biológica e umidade do solo.  O prof. Dr. 
Antônio Cézar Leal, representante da UNESP, sugere que o CBH-PP não manifeste 
posicionamento favorável ou desfavorável ao empreendimento, mas que solicite à Usina 
Brazil Flex Energy um estudo ambiental mais detalhado. Em seguida o Sr. Marcelo Néias 
solicita a projeção da Resolução SMA 054, visando se ater ao que determina esta 
resolução, qual o objetivo do parecer técnico. O Sr. Augusto sugere que o estudo seja 
mais aprofundado em termos de captação de água e seus impactos e informa que o 
Plano de Bacia e o EIA/RIMA estarão à disposição de todos no site do CBH-PP. O Sr. 
Ízio propõe que todas as considerações e sugestões quanto à análise do EIA/RIMA e à 
emissão do Parecer Técnico sejam enviadas ao CBH-PP, via e-mail, para síntese, e que 
a finalização do Parecer ocorra na próxima reunião. A proposta foi acatada 
unanimemente. Em seguida, o Sr. Augusto encerrou a reunião agradecendo a presença 
de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Régis Ricci dos Santos, Secretário “ad-hoc”, 
encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. 
Presidente Prudente, 1º de abril de 2011. Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e 
Saneamento – CT-PAS, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – 
CBH-PP”. 
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