CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 5ª REUNIÃO DE 1999 CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos três dias do mês de agosto de hum mil e novecentos e noventa e nove, às quatorze horas,
na sede do DAEE de Presidente Prudente, realizou-se a quinta reunião de 1999 da CT-PAS,
onde estiveram presentes representantes dos três segmentos: Estado - Titulares: DAEE
(Emerson Sampieri Burneiko); SABESP (Dejair Zampieri, representando Antero Moreira França
Júnior); DEPRN (Maria Lucia Ohi); CETESB (Fernando Câmera Filho); e SECRETARIA DA
SAÚDE (Jorge Kamegawa, representando Olívio Nunes de Souza). Suplente: CESP (João
Henrique Pinheiro Dias); e UNESP (Prof. Dr. Antonio Thomaz Júnior). Tendo justificado
ausência o representante da SECRETARIA DA AGRICULTURA (Yassuyuki Horio). Sociedade
Civil - Titulares: CIESP (Valter José Crepaldi Ganâncio); ABES (João Francisco Heitzmann
Neto); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRONÔNOMOS DA ALTA
SOROCABANA (Dalton Thadeu de Mello, representando Carlos Alberto dos Santos). Suplente:
COOLVAP (José Antonio Russo). Tendo justificado ausência o representante da UNOESTE
(Ivam Salomão Liboni); e SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL
(Maria do Carmo Catarino da Fonseca Pereira). Municípios - Titulares: PRESIDENTE
PRUDENTE (Patricia Reiners Carvalho); ALVARES MACHADO (Silvano Rodrigues Sanchez);
INDIANA (João Carlos Barreto da Silva); TACIBA (Paulo Perego); e PRESIDENTE EPITÁCIO
(Luiz Antonio Raizaro). Suplente: MARTINÓPOLIS (Carlos Alberto Moreira Ferri); e
PRESIDENTE VENCESLAU (Carlos Ferreira). Tendo justificado ausência o representante de
ROSANA (José Milton Dias Monteiro Filho). O Presidente do CBH-PP, José Catarino,
agradeceu o convite dizendo que não poderia estar presente devido a compromissos, o VicePresidente do CBH-PP, Plinio Junqueira Júnior, agradeceu o convite para participar da reunião
e justificou sua ausência, já que estaria em viagem. Presente ainda o Secretário Executivo do
CBH-PP, Hélio Nastari Júnior, dentre outros convidados. O Coordenador da CT-PAS, Emerson
Sampieri Burneiko, fêz a leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Leu a pauta
da presente reunião, que é, a Pontuação dos Pedidos apresentandos visando a obtenção de
Recursos do FEHIDRO. Em seguida falou sobre os recursos reservados para a P.M. de
Mirante do Paranapanema, referente a verba de 96/97, no valor de R$ 65.880,00 (sessenta e
cinco mil e oitocentos e oitenta reais), cujo contrato ainda não foi assinado, pois a Prefeitura
não apresentou a CND do INSS, CRS do FGTS e Certidão Negativa de Tributos Federais,
documentos necessários para assinatura do contrato junto ao Banespa, Agente Financeiro do
FEHIDRO. Esclarece que o Sr. Prefeito solicitou prorrogação em janeiro/99, comprometendose iniciar a obra até dia 15 de fevereiro. Novamente no dia 30/06/99 protocolou pedido
solicitando mais 30 (trinta) dias para regularização dos documentos, sendo que até o momento
não apresentou os documentos necessários, estando portanto irregular e enquadrado no Artigo
2º da Deliberação CBH-PP/005/97, transcrito adiante: “Havendo desistência ou
impedimento de ordem legal, técnica ou financeira para os tomadores e respectivos
empreendimentos, os recursos indicados serão automaticamente colocados à
disposição do Comitê.” O Coordenador Emerson Burneiko comenta que os recursos estão
automaticamente à disposição do Comitê, porém abre a discussão sobre o assunto. Após
ampla discussão é colocado em votação e aprovado. Com a desclassificação de Mirante do
Paranapanema, juntamente com o saldo de 1.996/1.997 e 1.998 os recursos para 1999
passam de R$ 736.003,30 (setecentos e trinta e seis mil, três reais e trinta centavos) para R$
815.624,97 (oitocentos quinze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos),
sendo:
RECURSO
Saldo de 1.996/1.997
Saldo de 1.998
Desclassificação de Mirante do Paranapanema
Verba de 1.999 - FEHIDRO
TOTAL

VALOR (R$)
1.962,53
11.779,14
65.880,00
736.003,30
815.624,97
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O Coordenador, Emerson Burneiko relembra aos presentes, as condições das Deliberações do
CBH/PP para Distribuição dos Recursos, entre eles a Ficha Resumo, Licenças Ambientais (ou
Protocolo) e as Certidões (INSS, FGTS e Tributos Federais) e informa que deram entrada até
26/07/99, 28 (vinte e oito) projetos, e que dos 28 (vinte e oito), apenas 13 (treze) projetos
apresentaram as Certidões de Quitação (documentos financeiros). Em seguida o Engº
Crepaldi, lembra que dentre os projetos apresentados, em dois casos não foi necessário a
apresentação da contrapartida, são eles; 1- Plano de Bacia e 2- Projeto de Educação
Ambiental. Em seguida o Coordenador, Emerson Burneiko enumera os Critérios adotados:
Esgoto 10%; Tratamento de Lixo 20%; Projetos Regionais, de Educação Ambiental e Outros
25%; Erosão 45%; sendo 60% Financiamento Reembolsável e 40% Fundo Perdido. Como não
houve solicitação de financiamento 100%, serão classificados como Fundo Perdido. Foi
possível atender todos os projetos que apresentaram os documentos necessários dentro do
prazo exigido e no total ainda sobrou R$ 22.882,53 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e dois
reais e cinquenta e três centavos). O pedido do Instituto Florestal foi desqualificado, já que o
seu objeto prevê a atualização de mapas digitalizados na escala 1:50.000, o que está previsto
no Plano de Bacia, que é prioritário para o nosso Comitê. O pedido do DEPRN também foi
desqualificado por se tratar de um pedido de recurso para compra de veículos e equipamentos,
para fiscalização. Lembra que foi colocado à disposição do Comitê pelo FEHIDRO uma verba
complementar de R$ 83.788,00 (oitenta e três mil, setecentos e oitenta e oito reais), para a
finalidade específica de complementar o recurso necessário para eleboração do Plano de
Bacia. A solicitação da APOENA, foi discutida entre os presentes quanto a obra estar fora da
Bacia, não possuir escritura do local, e recusada por tratar-se de construção em área de
Reserva Legal, sem a devida licença, além da manifestação da representante do DEPRN,
Maria Lucia Ohi, que não se pode construir ou edificar em áreas de Reserva Legal. O
Coordenador, Emerson Burneiko convida todos os presentes que quiserem analisar mais
detalhadamente os projetos apresentados, que os mesmos estão a disposição de todos. Foram
distribuídas as Planilhas com a relação da proposta de distribuição dos contemplados. A
representante do DEPRN, Maria Lucia Ohi comenta a pontuação zero para o projeto
apresentado pelo DEPRN, que visa recursos para fiscalização, tão necessária para
preservação dos Recursos Hídricos. O Representante da CETESB, Fernando Câmera, diz que
os recursos para esta finalidade devem ser conseguidos direto do Governo do Estado e não
dos Recursos do FEHIDRO, o que obteve apoio de ampla maioria da CT-PAS, com somente
um voto contra, da representante do DEPRN. O Coordenador, Emerson Burneiko, comenta que
as pontuações foram somadas seguindo os critérios previamente estabelecidos. A próxima
reunião para conclusão dos trabalhos ficou marcada para 06/08/99, às 08:00 horas no DAEE.
Nada mais havendo a tratar encerro esta ata que, após lida e aprovada por todos deverá ser
assinada. Presidente Prudente 03 de agosto de 1999.
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