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ATA DA REUNIÃO CONJUNTA DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNT OS 
INSTITUCIONAIS CT-AI COM A CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJ AMENTO, 
AVALIAÇÃO E SANEAMENTO CT-PAS. 
 
Aos dois dias do mês de julho de dois mil e treze às 09h30min, realizou-se a  Reunião 
Conjunta da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais – CT-AI com a Câmara Técnica 
de Planejamento, Avaliação e Saneamento, Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do Departamento de 
Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes os seguintes membros da CT-AI: 
Adriano Mello (representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 
FIESP); Marcelo Gomes de Oliveira Néias (representando a Assoc. dos Eng. Arquitetos 
e Agrônomos de Pres. Prudente e Região); Danilo Morel Pinto ( representante da PM de 
Presidente Prudente); Délcio Silva ( representante da Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo – ITESP); Mario Augusto Totti ( representante da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral  – CATI/Pres. Venceslau); Ricardo Firetti ( representante 
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA); Izio Barbosa de Oliveira ( 
representante da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental/Agência de Pres. 
Prudente – CETESB);Ari Alves de Oliveira Filho e Rodrigo Borges Cardoso ( 
representantes da Faculdades de Tecnologia de São Paulo – FATEC); Roberto Yassuo 
Shirasaki (representante da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral  – CATI/Pres. 
Prudente). E estiveram presentes os seguintes membros da CT-PAS: Sandro Roberto 
Selmo ( representante do Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São 
Paulo – DAEE); Luis Carlos Barbosa Cardoso e Izio Barbosa de Oliveira ( representantes 
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental/Agência de Pres. Prudente – 
CETESB); Augusto Cesar Marques Leme ( representante da Companhia de Saneamento 
Básico de São Paulo- SABESP); Washington Luiz de Azevedo Geres ( representante da 
Companhia Energética do Estado de São Paulo- CESP); Antônio Carlos Rossi ( 
representante da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo- ITESP); Antônio 
Carlos Cezário (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral  – CATI/Pres. Prudente); 
Mário Augusto Totti (representante da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral  – 
CATI/Pres. Venceslau); Sônia Mª Nalesso Marangoni Montes ( representante da Agência 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – APTA); Antônio Cézar Leal ( representante 
da Universidade Estadual Paulista – FCT/P.Prudente –UNESP); Adalberto Lanziani ( 
representante da Coordenadoria de Defesa Agropecuária – CDA); Juliano Nendza Dias ( 
representante da PM. de Piquerobi); Danilo Morel Pinto ( representante da PM de 
Presidente Prudente); Leonildo Barbosa ( representante da Pm. de Teodoro Sampaio); 
Fernando Inague ( representante da PM. de Santo Anastácio); Viviane Regina de 
Oliveira Santos ( representante da PM. de Rosana); Amphilóphio Vinícius A. de Oliveira ( 
representando a PM. de Martinópolis); Jaqueline Claro Polegatto ( representante da PM. 
de Pirapozinho); Henry Marcel Silva Nobre ( representante da PM. de Pres. Venceslau). 
E estiveram também presentes convidados conforme lista anexa. Com a palavra o Sr. 
Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP conduz o início da reunião, e solicita 
que o Sr. Marcelo Neias, coordenador da CT-AI proceda à leitura da ata da 2ª Reunião 
da CT-AI Biênio 2013/2014, que após lida e realizadas as devidas adequações foi 
aprovada. Em seguida, o Sr. Marcelo Neias procede à leitura da ata da 3ª Reunião da 
CT-AI Biênio 2013/2014, que após lida foi aprovada por unanimidade. A palavra é 
passada ao Sr. Augusto Leme, coordenador da CT-PAS, que cumprimenta os presentes 
e solicita que o Sr. Roberto Shirasaki proceda a leitura da ata da reunião anterior da CT-
PAS, que após lida foi aprovada por unanimidade. Com a palavra o Sr. Sandro Selmo, 
coloca em questão o assunto sobre a inclusão no Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal  
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do Paranapanema de um texto em que toda compensação de reserva legal seja 
realizada obrigatoriamente na área da UGRHI 22. A palavra é passada ao Sr. Murilo 
Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, que faz a apresentação do texto 
da minuta da deliberação que trata sobre a inclusão do item “4.6”. Áreas Prioritárias para 
Compensação Ambiental/ Reserva Legal no Plano de Bacia”. Após a apresentação do 
Sr. Murilo, a palavra é passada ao Sr. Izio de Oliveira, representante da Companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Agência de Presidente Prudente- SP) - CETESB, 
que cita algumas resoluções e emendas que tratam da compensação ambiental em 
áreas prioritárias, e sugere que se possível insira-as na Minuta da Deliberação 151/2013 
do CBH-PP. Com a palavra, o Sr. Murilo Cavalheiro procede a leitura do item 4.6 da 
Minuta da Deliberação 151/2013 do CBH-PP. O Sr. Adriano Mello com a palavra sugere 
que fosse analisado detalhadamente o Plano de Bacia, e ainda que seja criado um 
Grupo de Trabalho composto por representantes de todos os segmentos, para trabalhar 
sobre o Plano. A palavra é passada ao Sr. Ari Alves de Oliveira Filho que demonstra 
preocupação e questiona quem e como vai fazer uso do que diz a minuta da deliberação 
em questão. Em seguida a palavra é passada ao Sr. José Catarino que faz comentários 
sobre a compensação ambiental na área da UGRHI 22, e faz tratativas quanto ao tipo de 
solo na região.  O Sr. Luiz Fernando Tavares , do Ministério Público, pede a palavra e 
ressalta que a reserva legal pode ser manejada, e quanto a conservação de solo, é 
também uma questão de biodiversidade que deve ser repensada. Nota ainda que não 
havendo sustentabilidade econômica também não haverá sustentabilidade ambiental. A 
palavra é passada ao Sr. Izio de Oliveira, que faz explanações sobre o item de 
compensação ambiental em áreas prioritárias , emite comentários sobre a averbação de 
reserva legal e esclarece que não vê problema algum na inclusão  deste item no Plano 
de Bacia.  Dando continuidade as discussões, a palavra é passada ao Sr. Roberto 
Shirasaki que expõe que deve ser inserido o texto em questão no Plano de Bacia, sendo 
que é um momento de colaboração com a nossa região, tendo em vista que é um 
assunto de extrema urgência para todos os segmentos.  Com a palavra, o Sr. Murilo 
Cavalheiro, comenta sobre um estudo do Plano de Erosão Rural da PM de Mirante do 
Paranapanema, apontado pelo Sr. Junior Quirino, onde consta uma comparação das 
Cartas do IBGE sobre os corpos d’águas nos últimos anos. A palavra é passada ao Sr. 
Marcos Boin, do Ministério Público, que direciona comentários sobre o questionamento 
do Sr. Ari Alves, e expõe que foi descaracterizado o que é “área de preservação 
permanente” a partir do novo código florestal, sendo assim, nem o texto do novo ou 
antigo código, contemplam o que seria necessário para manter os recursos hídricos. Em 
seguida, a palavra é passada ao Sr. Marcelo Neias, coordenador da CT-AI, que faz 
comentários sobre o aspecto legal e técnico operacional do  Plano de Bacia. Com a 
palavra, o Sr. Izio de Oliveira, esclarece quanto à averbação de reserva legal, e comenta 
sobre os órgãos competentes para isso. A palavra é passada ao Sr. Ari Alves, que 
concorda com as explanações do Sr. José Catarino, e comenta que no Ministério 
Público, os TAC’s firmados nos últimos 5 (cinco) anos, cerca de 35% estão deixando de 
ser cumpridos. Dando continuidade aos debates, a palavra é passada ao Sr. Adriano 
Mello que expõe sua preocupação quanto ao aspecto legal da implementação do item 
em questão no Plano de Bacia, onde acredita que possa haver questionamentos 
jurídicos, e que o assunto deve ser tratado em um âmbito maior. Comenta ainda que na 
próxima reunião Plenária do CBH-PP no dia 12 de julho de 2013 será apreciada a 
deliberação sobre a cobrança pelo uso da água, que muito provavelmente teremos uma 
aprovação por unanimidade, uma vez que a FIESP, não tem mais nenhum 
questionamento quanto ao estudo de fundamentação e aos demais procedimentos para 
aprovação da mesma,  
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sendo que todas as correções propostas foram atendidas. Após as considerações e 
comentários do Sr. Adriano Mello, a palavra é passada ao Sr. Izio de Oliveira, que 
entende que conforme os questionamentos e a demanda não cabem espera para a 
inserção do item 4.6 no Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 
vigente, tendo em vista que não se podem deixar os técnicos na área sem uma 
ferramenta legal. Com a palavra, o Sr. Adalberto Lanziani emite comentários e faz um 
alerta sobre a questão de escoamento contínuo, onde técnicas mal utilizadas para 
recuperação de áreas de grande degradação ambiental, e as conseqüências da grande 
extensão territorial, podem degradar áreas que foram recuperadas a longo tempo. Em 
seguida, a palavra é passada ao Sr. Luiz Fernando Tavares, que comenta sobre o que 
vem acontecendo, que é reflexo da própria criação industrial, e expõe que é favorável 
que seja deliberado na reunião Plenária do CBH-PP do dia 12 de julho de 2013 a 
inclusão do item 4.6 no Plano de Bacia. Com a palavra, o Sr. Sandro Selmo, expõe que 
depois de ouvidos os técnicos da área e dadas suas justificativas, e ouvidas às 
fundamentações dos órgãos gestores, houve segurança dos técnicos da área agrícola, 
para que a minuta da Deliberação 151/2013 do CBH-PP, seja apreciada na reunião  
plenária  do CBH-PP,do dia 12 de julho de 2013. Ainda com a palavra, o Sr. Sandro 
Selmo, esclarece que já existe um Grupo de Trabalho sobre o Plano de Bacia, e que 
haverá a inclusão de alguns membros. No GT-Plano, foram inseridos os seguintes: Sr. 
Ari Alves de Oliveira Filho, Sr. Délcio Silva, Sr. Danilo Morel Pinto e o Sr. Izio Barbosa de 
Oliveira. A palavra é passada ao Sr. Marcelo Neias, coordenador da CT-AI que conduziu 
a votação dos membros CT-AI, para manter ou retirar a minuta da deliberação 151/2013 
para apreciação na plenária do dia 12 de julho de 2013. O Sr. Marcelo Neias, se absteve 
do voto, e justificou conforme o regimento do CBH-PP. Contudo, a votação da CT-AI 
houve 5 (cinco) votos a favor de manter a minuta para apreciação na reunião plenária, e 
2 (dois) votos contra. Após a votação da CT-AI, a palavra é passada ao Sr. Augusto 
Leme, que conduziu a votação dos membros da CT-PAS, para manter ou retirar a minuta 
da deliberação 151/2013 para apreciação na plenária. O Sr. Augusto Leme se absteve 
do voto, e houve mais 2 (duas) abstenções, sendo que houve 12 (doze) votos a favor de 
manter a minuta para apreciação, e 1 ( um ) voto contra. Após as votações, o Sr. Sandro 
Selmo com a palavra, agradece a presença de todos e encerra a reunião em nome dos 
coordenadores das Câmaras Técnicas presentes. 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 dois dias do mês de julho 
de 2013. 
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