ATA DA 16ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SENEAMENTO – CT-PAS.
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dez, às nove horas, na sala de reunião do DAEE, realizou-se a 16ª
Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento - CT-PAS, Biênio 2009/2010, 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);
CATI/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki); CETESB (Ízio Barbosa de Oliveira).
Estado/Extraordinário: UNESP (Antônio César Leal); APTA (SÔNIA Maria Nalesso). Sociedade
Civil/Extraordinário: PONTAL FLORA (José Alberto Mangas Pereira Catarino). Município/Titular: PIRAPOZINHO
(Gustavo André Ferreira de Castilho); MARTINÓPOLIS (Bruna Silveira Liboni); PRESIDENTE EPITÁCIO (Ailton
Nonato). Município/Extraordinário: NANTES (Elisangela Coutinho Armando); ÁLVARES MACHADO (Ricardo
Henrique Garcia Silva); PRESIDENTE PRUDENTE (Mônica Kuraki Lombardi); TEODORO SAMPAIO (Mônica
Magalhães de Deus representando o Sr. Luiz Fernando Costa). CONVIDADOS: conforme constam nas listas de
presença. O Sr. Sandro Roberto Selmo, coordenador da CT-PAS, iniciou a reunião apresentando a Pauta, com
destaque para o processo de atualização do Plano de Bacia da UGRHI-22. Posteriormente, leu e colocou em
apreciação a ata da reunião anterior, sendo aprovada por unanimidade. A seguir, o Coordenador desta Câmara
Técnica esclareceu que a atualização do Plano de Bacia, que está sendo realizada de acordo a Deliberação CRH nº
62, refere-se a um empreendimento subsidiado pelo FEHIDRO, cujo tomador é a Cooperativa de Pesquisas
Tecnológicas e Industriais (CPTI), que, por sua vez, contratou a empresa IRRIGART para execução do trabalho. O Sr.
Sandro explica que a atualização, revisão e complementação dos dados do Plano de Bacia deverão incluir os Planos
de Controle de Erosão e os Planos de Macrodrenagem Urbana desenvolvidos pelos municípios da UGRHI-22 e que,
portanto, é necessário aguardar pelo menos até o final do ano de 2011 para que o Plano de Bacia seja municiado pelo
maior número possível de informações acerca das condições de uso e ocupação do solo e das medidas que estão
sendo tomadas para a gestão das águas no Pontal. Então, de acordo com o Sr. Sandro, será enviada uma solicitação,
por meio de ofício, ao SECOFEHIDRO para que seja prorrogado o prazo para entrega do Plano de Bacia da UGRHI22. A seguir, a Sra. Telma, representante da empresa IRRIGART, apresentou as etapas, relativas à revisão do Plano
de Bacia da UGRHI-22, já concluídas, as que estão em andamento e as que serão iniciadas, bem como o cronograma
para finalização do trabalho, prevista para dezembro de 2010. Após esta apresentação, o Sr. Sandro Roberto Selmo,
por meio de mapas em slides, projetados por equipamento multimídia, apontou a situação dos municípios da UGRHI22 quanto à elaboração dos Planos de Erosão Rural e Macrodrenagem Urbana. Na seqüência, O Prof. Dr. Antônio
César Leal questiona se a empresa IRRIGART realiza pesquisas de campo durante a atualização do Plano. O Sr.
Sandro esclarece que não há previsão, no Termo de Referência, de trabalho de campo, mas somente emprego de
dados secundários e que os trabalhos de campo estão sendo executados pelos municípios. Assim, de acordo com o
Sr. Sandro, a IRRIGART terá acesso às informações e dados de campo específicos dos municípios e estes serão
incluídos no Plano de Bacia. O Prof. César sugere, então, que os municípios também sejam consultados sobre os
estudos acerca das condições ambientais de seu território realizados em atendimento aos programas Município Verde
e Azul e Pacto das Águas. O Sr. Roberto Yassuo Shirasaki indica, ainda, a necessidade de consulta aos Planos de
Desenvolvimento Rural Sustentável elaborados pelos municípios a partir de determinação da CATI. O Prof. César
solicita à Sra. Telma, representante da IRRIGART, elaboração de um mapa atualizado de uso e ocupação do solo no
Pontal do Paranapanema, pois ainda se trabalha com representações cartográficas que não retratam o intenso
processo de substituição das pastagens pelo cultivo de cana-de-açúcar na região. A Sra. Telma respondeu que poderá
tentar acesso a alguma imagem de satélite que permita esta visualização, mas que não será realizada nenhuma
pesquisa de campo pela IRRIGART. A seguir, o Sr. Sandro passa a palavra a Régis Ricci dos Santos para proceder às
explicações sobre a elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos/2010 da UGRHI-22. Régis apresenta
as Planilhas de dados e indicadores enviados pela Coordenadoria de Recursos Hídricos e o cronograma de
elaboração, com término previsto para dezembro deste ano. Posteriormente, Régis esclarece que o Relatório de
Situação também servirá de subsídio para atualização do Plano de Bacia. Então, ele solicita aos membros das
Câmaras Técnicas, representantes da Sociedade Civil e Municípios que colaborem apresentando comentários acerca
dos indicadores mencionados; relembra que a Planilha do Relatório Situação foi remetida via e-mail e que o prazo
para envio dos comentários e sugestões se encerra em 01/10/2010. Explica, também, que serão realizadas oficinas
com a CT-PAS, GEA e CT-AI para sistematização e encaminhamento dos comentários. O Sr. Murilo se compromete a
disponibilizar as Planilhas de Indicadores e do Relatório de Situação no sítio do CBH-PP e, a seguir, o Sr. Roberto
Shirasaki comenta sobre a oportunidade de real participação de toda a sociedade, via colegiado, na gestão dos
recursos hídricos na região. A seguir, o Sr. Sandro Roberto Selmo encerra a reunião, agradecendo a presença e a
participação 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, 10 de setembro de 2010.
Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”.
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