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ATA DA 15ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENT O, AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO -  CT-PAS. 
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e doze às 09h00 horas, realizou-se a 15ª 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, na sede do DAEE, onde 
estiveram presentes representantes dos segmentos conforme lista anexa. 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. 
Primeiramente o Sr. Augusto César Leme tratou do parecer final, que contou com a contribuição 
de membros desta câmara técnica que enviaram suas opiniões por via e-mail para 
complementações e possíveis modificações. O Sr Augusto expôs o parecer e seus respectivos 
itens. Em seguida apresentou as sugestões recebidas, e salientou uma alteração 
especificamente na parte da conclusão do parecer, onde será implantada a sugestão do Sr Izio 
Barbosa de Oliveira, e mais algumas complementações. A CT-PAS recebeu outro projeto da 
Brazil Flez Energy, mas este para ser realizado no Município de Piquerobi. Os estagiários do 
DAEE/PP Lucas Prado Osco e Carlos Eduardo Rodrigues Barquilha elaboraram um estudo 
sobre este projeto e suas demais características que foi apresentado aos membros da Câmara 
Técnica. Uma grande observação, é que este projeto também atinge a UGRHI 21. Após a 
apresentação, o Sr. Augusto César Leme abre um momento para discussão sobre o projeto, e da 
importância para que tenha possibilidade de haver uma reunião conjunta com a Câmara Técnica 
da UGRHI 21.  O Sr. Adalberto Lanziani expõe sua preocupação a respeito da cana de açúcar. 
Em seguida, o Sr Roberto Shirasaki, expõe que de certa forma a cana ela ajuda a estruturação 
do solo, e que se preocupa muito com a questão da monocultura. E no aspecto ao 
empreendimento, salienta que é de muita importância a participação do Comitê. O Sr 
Washington Luiz de Azevedo Geres ressalta a possibilidade de uma reunião conjunta, com a 
presença também da Brasil Flex para ela expor o que pretende em seu projeto. O Sr. Sandro 
Roberto Selmo salientou que irá fazer contato com a Câmara Técnica da UGRHI 21, para que a 
CT-PAS possa participar de uma reunião conjunta. Em seguida, o Sr. Augusto César Leme 
sugere que a CT-PAS faça um parecer técnico com relação ao o que o projeto vai impactar na 
nossa Câmara, e posteriormente ocorrerá uma próxima reunião para discutir essa questão.  Com 
a palavra, o Sr Sandro R. Selmo informa sobre o V Fórum de Direito Ambiental do Pontal do 
Paranapanema que será em Pres. Prudente/SP nos dias 17 e 18 de maio de 2012. 
Posteriormente, o Sr Roberto Shirasaki salienta a importância da participação nesse evento de 
direito ambiental, e sendo que no dia 18 está previsto para tratar sobre a mudança do código de 
direito ambiental. O Sr. Roberto ainda relembra que o prazo para se cadastrar no programa de 
destinação correta dos agrotóxicos obsoletos é dia 24 de julho de 2012. Com a palavra, o Sr 
José Roberto Mangas Pereira Catarino, expõe sobre projetos que está participando, e também 
ressalta um interessante convenio que a CESP fez com a FEPAF/Botucatu (Fundação de 
Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais) para a retirada das árvores mortas que estão 
submersas. Em seguida, o Coordenador da Câmara justificou a ausência do Sr Ronaldo Borges 
assessor do Deputado Estadual Sr Mauro Bragato, encerrou a reunião e agradeceu a presença 
de todos. 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, 
aos treze dias do mês de abril de 2012. 
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