ATA DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS – BIÊNIO 2011/2012.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às nove horas, na sala de
reunião do DAEE em Presidente Prudente, realizou-se a 11ª 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 conforme a lista de presença em anexo. Iniciando a reunião o Sr. Augusto César Marques
Leme, Coordenador da CT-PAS, colocou a ata da reunião anterior em discussão que, após a leitura,
e as devidas retificações foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou a palavra ao Sr. Enio
Magro, presidente do CBH-PP que salientou a importância do prêmio de R$200.000,00 agregado aos
recursos do FEHIDRO pela Efetividade do Comitê atribuído pela Secretaria de Saneamento e
Recursos Hídricos em comemoração aos 20 anos da Lei das Águas. Ressaltou ainda sobre o prêmio
recebido pela PM. de Regente Feijó, a qual foi vencedora do Programa Pacto das Águas, recebendo
o Prêmio Desenvolvimento Regional, e também ressaltou o prêmio recebido pelo “Pacto das Águas”
que concedeu ao Presidente do CBH-PP uma passagem a França, dando-lhe a oportunidade de
participar do VI Fórum Mundial da Água, sendo que o Prefeito de Regente Feijó também recebeu
uma passagem para participar do mesmo evento,que será realizado na cidade de Marselha, França.
Após, o Sr. Osvaldo Massacazu Sugui, secretário executivo do CBH-PP, salientou que o prêmio
conquistado foi o resultado do esforço e bom trabalho desenvolvido pelo comitê. O Prof. César Leal
comentou o artigo que escreveu para a Revista Très, intitulado “Efetividade na Gestão”, onde relatou
a importância do prêmio conquistado. Já o Sr. Roberto Shirasaki salientou que o mérito do prêmio
conquistado deu-se também pelo excelente trabalho desenvolvido pelo Sr. Sandro Roberto Selmo e
Murilo Cavalheiro no CBH-PP. Por fim, o Sr. Carlos Alberto Arraes, disse sobre a importância da
divulgação da publicação escrita pelo Prof. César Leal perante os demais comitês. Em seguida, o Sr.
Sandro explicou que será convocada uma reunião da CT-PAS para o dia treze de abril próximo, com
a finalidade de elaborar-se o parecer técnico da Brasilflex. Dada a palavra ao prof. César Leal
apresentou o projeto “Desenvolvimento dos Procedimentos de Criação de Áreas de Proteção e
Recuperação de Mananciais do Alto Curso da Bacia do Rio Santo Anastácio”. Após, o Sr. Eduardo
Pizzolim Dibieso, expôs a sua tese de doutorado intitulada: “Planejamento Ambiental e Gestão de
Recursos Hídricos – Estudo Aplicado à Bacia Hidrográfica do Manancial do Alto Curso do Rio Santo
Anastácio” . Em seguida, o Sr. Marcos Vinicius, responsável pela elaboração do Plano de
Desenvolvimento e Proteção Ambiental da cabeceira do Rio Santo Anastácio apresentou o
andamento dos trabalhos sobre o mesmo. Após, foi aberta a palavra aos presentes. O Sr. Izio
Barbosa explicou que teme que o projeto fique pronto tardiamente, pois várias prefeituras estão
descumprindo as leis municipais do Plano Diretor e a CETESB não tem como assegurar que isso não
aconteça, sendo preciso iniciativas a curto prazo com prefeitos. Por seu turno, o Sr. Carlos Alberto
Arraes ressaltou a importância do comitê comunicar prefeitos envolvidos para que as cidades que já
têm normas de proteção de mananciais obedeçam\adaptem e as que não têm criem normas para não
lotearem as áreas de mananciais. O Sr. Izio Barbosa argumentou que não há uma preocupação dos

municípios, envolvendo vários fatores por conta disso. O Sr. Roberto Shirasaki parabenizou o projeto
PDPA e ressaltou que se deve dar maior atenção às áreas rurais, especialmente no que se refere às
práticas culturais de animação da vida do solo, em complemento às práticas mecânicas, pois apenas
a atividade biológica é que melhora a estrutura dos solos, tornando o solo mais poroso, favorecimento
a infiltração das águas das chuvas, o que irá refletir positivamente no volume de água das nascentes
e consequentemente, dos corpos d’água. O Sr. Raizaro, por sua vez, argumentou que deve haver
uma preocupação para implantação do projeto, devendo ainda os municípios serem comunicados
deste trabalho. Marcos Vinicius enfatizou que o maior desafio seria a fiscalização do PDPA. O
professor Paulo Romera salientou que o foco do PDPA é a proteção de manancial para
abastecimento urbano. Por seu turno ainda, indagou o Sr. Marcos sobre a equipe envolvida no
trabalho e a importância da mesma ser citada no trabalho. Questionou ainda qual(is) instituição(ões)
apresentou/aram maior dificuldade no fornecimento de dados, sendo que segundo o Sr. Marcos foi a
Empresa Sabesp e Secretaria do Meio Ambiente - CBRN. Questionou de quem seria a
responsabilidade de não conseguir obter os dados em tempo hábil; sendo que neste tocante o Sr.
Marcos assumiu sua total responsabilidade pelo atraso na conclusão dos trabalhos. Por fim, salientou
que as figuras e mapas deverão ser entregues com o texto para constituir o conjunto. O Sr. Sandro
salientou três pontos: os dados de monitoramento (APRN) do DAEE foram realizados recentemente;
que o Comitê somente poderá acionar as prefeituras através de deliberações e; que o projeto APRN
deve seguir com outra forma de pensar para o resto do rio Santo Anastácio. O professor César Leal
esclareceu que interveio junto ao Ministério Público no tocante ao PDPA. Por derradeiro, o professor
Paulo Romera enfatizou que estão abertas as inscrições para o curso “Difusão Tecnológica em
Recursos Hídricos” com os recursos da FAPESP e outros programas. Nada mais havendo a tratar,
eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será
assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 17 de fevereiro de 2012. Câmara Técnica de
Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”.
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