ATA DA 2ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos,
realizou-se a 2ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento
– CT-PAS, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP, na sede do DAEE, onde estiveram presentes os
representantes dos segmentos conforme lista anexa. O Sr. Augusto César Marques
Leme, Coordenador da CT-PAS, inicia a reunião agradecendo a presença de todos,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que após lida e feita às devidas correções é
aprovada por unanimidade. Após a aprovação da ata, a palavra é passada ao Sr. Murilo
Cavalheiro, que tratou dos assuntos referentes a atualização do Plano de Bacia do CBHPP. O Sr. Murilo Cavalheiro, ressalta que conforme tratado na ultima reunião, foi
estipulado prazo para os membros enviarem sugestões ou propostas para serem
incorporadas ao Plano. Com a palavra, o Sr. Adriano Melo, representante da FIESP,
comenta que o prazo para adequação do PBH é até dezembro de 2014, comenta ainda
sobre a necessidade e a importância da integração dos Planos de Bacias dos Comitês
da bacia Rio Paranapanema, uma vez que se encontra instituído o Comitê Federal e
propõe que sejam feitas as devidas adequações para então submeter à plenária do
CBH-PP. Em seguida, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP,
tece comentários quanto a CPTI- Cooperativa de Serviços, Pesquisas Tecnológicas e
Industriais. O Sr. Antonio César Leal, representante da UNESP, faz comentários quanto
à integração da APRM no Plano de Bacia que é de grande importância e sugere a
atualização do mapa de uso da terra, que consta no PBH, ressalta ainda que este mapa
esta em fase de atualização pela FCT/UNESP e que em breve poderá ser
disponibilizado. Posteriormente, o Sr. Murilo Cavalheiro, esclarece que o trabalho
executado na atualização do PBH atendeu o Termo de Referência e a Deliberação
CRH/062 de 04/09/2006, objeto da contratação, estando apto a encerrar o contrato com
FEHIDRO, contudo por conta da revisão desta Deliberação que foi substituída pela
Deliberação CRH/146 de 11/12/2012, o produto entregue pela empresa não atende as
diretrizes vigentes para Planos de Bacias Hidrográficas, sendo necessária uma nova
adequação. O Sr. José Alberto Mangas Pereira Catarino, comenta que o produto
entregue pela empresa executora deve ser analisado com base na Deliberação CRH/062
de 04/09/2006, uma vez que esta era a referência da data da contratação. Com a
palavra, o Sr. Augusto Leme informa que a CT-PAS considera aprovado o trabalho
entregue pela IRRIGART, empreendimento PP-242, contrato FEHIDRO 162/2009,
considerando a celebração da deliberação CRH/62 de 04/09/2006, que tem como
tomador dos recursos hídricos a COOPERATIVA DE SERVIÇOS E PESQUISAS
TECNOLÓGICAS E INDUSTRIAIS - CPTI, e a Câmara aponta a necessidade de revisão
deste trabalho, em adequação a deliberação CRH/146 de 11/12/2012; e destaca os
itens para serem considerados no relatório. E em seguida agradece ao Sr. Adriano Melo,
quanto a sua visão da aprovação do plano de bacia. Dando continuidade, os presentes
passam a discutir os critérios para investimentos de recursos FEHIDRO/2013. Com a
palavra, o Sr. Augusto Leme indica os valores que foram atualizados na reunião anterior,
e entra em discussão quanto ao valor relativo às obras, que foi atualizado para
R$300.000,00 (trezentos mil reais). O Sr. Sandro Selmo lembra que será elaborada uma

deliberação para a transferência do valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais) ao CBHMP, para a realização do XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos
Hídricos. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme, aborda sobre às filmagens do Sr. Carlos
Alberto Arraes e trechos das reuniões de Câmaras Técnicas que estão sendo filmadas e
ainda disponibilizadas no site youtube sem autorização, ressaltando a importância do
assunto ser tratado com o Sr. Carlos Alberto Arraes. Após todos os comentários e
discussões, o Sr. Augusto César Marques Leme agradece a presença de todos e
encerra a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni Guerra Lima, Secretária “adhoc”, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito.
Presidente Prudente, ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e treze.

____________________________
Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

___________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “Ad hoc” da CT-PAS

