
 

ATA DA 5ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E 
SANEAMENTO CT-PAS. 
 

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, realizou-
se a 5ª 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 Leme, Coordenador da CT-PAS, inicia a reunião agradecendo a presença 
de todos, e solicita que o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, proceda 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. Augusto Leme que expõe os 
próximos assuntos da pauta a serem tratados na reunião, em seguida coloca em discussão o 
segundo assunto: Análise da documentação do projeto protocolado pelo tomador da PM de 
Pirapozinho, conforme decisão e hierarquização da Plenária – Recursos FEHIDRO/2013. O Sr. 
Sandro Selmo, divide os presentes em grupos, orienta sobre os procedimentos de análise e 
pontuação do projeto protocolado pela PM. de Pirapozinho, e faz uma apresentação do processo 
de aprovação dos projetos que foram protocolados nos dias 13 e 14 ( quinta e sexta-feira) de 
junho de 2013, na Secretaria Executiva do CBH-PP.  Com a palavra, o Sr. Augusto Leme reforça 
quanto aos procedimentos  para pontuação do projeto da PM. de Pirapozinho, lembrando que foi 
decisão da plenária em permitir a entrada de nova documentação devido a inconsistência do 
projeto e documentação protocolada anteriormente.  Com a palavra o Sr. Sandro, Secretário 
Executivo do CBH-PP, esclarece que protocolou a atual documentação do tomador P.M .de 
Pirapózinho, três vias, no dia da plenária do CBH-PP em Primavera, entregue pelo Sr. Prefeito e 
que não deu vistas na documentação, deixando para que nesta reunião da Câmara Técnica, tal 
procedimento fosse feito, em seguida distribui uma cópia para cada mesa composta pelos 
membros  da CT-PAS, sendo três mesas,  para verificação da documentação e pontuação. Após 
o projeto ser analisado e pontuado, o Sr. Augusto Leme agradeceu a colaboração de todos, e 
procedeu a leitura da análise do projeto com as observações apontadas pelos relatores das 
respectivas mesas e anuncia a pontuação  atribuída ao empreendimento, 8 pontos, e que o 
mesmo iria, então, permanecer na classificação geral  na 15ª posição. A palavra é passada ao 
Sr. Sandro, que salienta a necessidade de algumas pequenas adequações  no projeto da PM. de 
Pirapozinho, para que assim, a Secretaria Executiva do CBH-PP possa encaminhar a 
documentação devidamente corrigida à Secretaria Executiva do COFEHIDRO- SECOFEHIDRO. 
Com a palavra, o Sr. Gilberto José da Paz Junior, faz comentários sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica- ART de orçamento do projeto da PM. de Pirapozinho, e comenta 
sobre a importância do mesmo. A palavra é passada ao Sr. Fernando Inague, que faz 
explanações sobre as atribuições da ART, e ressalta que a ART pode ser referente a orçamento, 
projeto, execução e fiscalização. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme expõe o próximo assunto 
da pauta a ser tratado: Adequação do Plano de Bacia à Deliberação CRH/146/2012. A palavra é 
passada ao Sr. Sandro, que comenta  sobre a importância do Sindicato Rural participar do GT-
Plano quando este começar a se reunir para analisar as alterações do plano e ressalta que o 
Comitê de Bacia é um fórum de discussão para que as decisões tomadas sejam 
horizonterisadas, sendo que a participação de todos é muito importante. O Sr. Cézar Leal faz 
comentários e questiona se a Reserva Legal será trabalhada no GT-Plano. A palavra é passada 
ao Sr. Sandro Selmo, que esclarece que  este assunto será tratado, sim na adequação do novo 
plano e que serão averiguados os membros presentes no GT-Plano, e através de  ofício irá 
convidar o Sindicato Rural para participar das reuniões deste Grupo de Trabalho. Com a palavra, 
o Sr. Cézar Leal, sugere uma reunião conjunta com as demais Câmaras Técnicas deste Comitê 
de Bacia, para que seja elaborado um cronograma para trabalhar sobre a Reserva Legal no 
Plano de Bacia. E expõe que deve ser solicitado um estudo detalhado, contendo metodologia, 



 

sobre os dados apresentados pelo Sr. Luis Carlos de Moraes, da Federação da Agricultura do 
Estado de São Paulo (FAESP) durante a 36ª Reunião Ordinária do CBH-PP, no dia 12 de julho 
de 2013, em Primavera/Rosana-SP, ressaltando que se dispõe a analisar tal documento, e 
informa que há alunos disponíveis da UNESP/Pres. Prudente, para colaborarem com a análise. 
Com a palavra, o Sr. Itamar Alves, faz comentários sobre os conhecimentos e embasamentos 
legais apresentados pelo Sr. Luis Carlos de Moraes na última reunião plenária do CBH-PP. Após 
comentários e debate entre os membros presentes, a palavra é passada ao Sr. Luis Carlos 
Cardoso, que ressalta que muitas pessoas não estão pensando na cobertura vegetal da região, e 
que a Reserva Legal não deva ser vista somente no âmbito financeiro, mas também em outros 
como o social, ambiental e da saúde, exemplifica que problemas de doenças causadas por 
mosquitos, como o Aedes Aegypit e o Mosquito-palha não aconteceriam se os seus habitats 
naturais ainda existissem, pois esses transmissores acabaram migrando para a área urbana. 
Com a palavra o Sr. Cézar, comenta sobre a possibilidade do Plano de Desenvolvimento e 
Proteção Ambiental da Cabeceira do Santo Anastácio PDPA, ser apresentado para ser analisado 
e verificar  a necessidade de adequações, para poder encerrar o projeto. A palavra é passada ao 
Sr. Sandro Selmo, que informa sobre a Conferência Regional do Meio Ambiente, que será 
realizada entre os dias cinco a nove de agosto de 2013, na cidade de Ourinhos. Ainda, com a 
palavra, faz comentários sobre a necessidade de ser abordado junto ao CBH-PP o assunto 
referente ao Ato Declaratório do Uso da Água pelos produtores rurais, e solicita ajuda dos 
técnicos das Casas de Agricultura dos municípios da região. A palavra é passada ao Sr. Marcelo 
Néias, que esclarece a importância deste ato declaratório aos produtores rurais e comenta sobre 
os fundamentos  legais e procedimentos do mesmo. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme, sugere 
a realização de reunião específica para proporcionar uma discussão positiva com maiores 
esclarecimentos sobre a Reserva Legal. E questiona sobre a possibilidade de se convidar o Sr. 
Luis Carlos de Moraes para que aqui esclareça sobre a base dos estudos referentes aos dados 
apresentados na última reunião plenária, em Primavera/Rosana. O Sr. Augusto Leme solicita aos 
presentes não estenderem o assunto, Reserva Legal, sendo que o mesmo  não estava incluso 
em pauta, explicando que outra reunião será agendada para este fim, agradece a presença e 
colaboração de todos e encerra a reunião. 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 vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e treze. 
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