ATA DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze às 09h30min, realizou-se a
14ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento CT-PAS,
Biênio 2013/2014, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBHPP, na sede do Departamento de Águas e Energia Elétrica, onde estiveram presentes
representantes dos seguintes seguimentos: Marcelo Gomes de Oliveira Néias (vicepresidente do CBH-PP e representante da AEAAPP); Guilherme Magrini Verri
(representante da PM de Presidente Bernardes); Antônio Moreira (representando o Sr.
André Gonçalves Vieira da PM de Presidente Prudente); Jussara Cuba Canziani
(representando o Sr. Sérgio Tunis da PM de Regente Feijó); Rodrigo Carminato
(representante da PM de Santo Anastácio); Edvaldo Marra (representante da PM de
Rosana); Amphilophio Vinícius Oliveira (representando o Sr. Bruno Benvenuto da PM de
Martinópolis); Jaqueline Claro Polegatto (representante da PM de Pirapozinho); Augusto
Cesar Marques Leme (representante da SABESP); Washington Luiz de Azevedo Geres
(representante da CESP); Carla de Souza Leão (representando a SMA/CBRN); Antônio
Carlos Rossi (representante do ITESP); Adalberto Lanziani (representante da
Coordenadoria de Defesa Agropecuária–CDA); Itamar Alves de Oliveira Junior
(representante da CIESP); Manuel Carlos de Moraes Guerra (representante da SEESP);
José Alberto Mangas Pereira Catarino (representante da Pontal Flora); e os Senhores
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP e Murilo Gonçalves Cavalheiro,
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, bem como convidados conforme lista de
presença anexa. Com a palavra, o Sr. Augusto Leme, coordenador desta CT, agradece a
presença de todos, dá início a reunião, e procede a leitura da ata da 13ª reunião da CTPAS, que após lida e realizada as devidas adequações, foi colocada em votação, e
aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Augusto procede à leitura da ata da
reunião Conjunta CT-AI, CT-PAS e GT-Nitrato, realizada em 22 de setembro de 2014,
que após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente o
Sr. Augusto Leme, expõe a pauta da 14ª reunião da CT-PAS, e na sequência realiza
uma apresentação sobre os trabalhos já realizados quanto ao Empreendimento PP-242
(contrato FEHIDRO 162/2009), expondo um breve panorama de atividades e emite
algumas observações. Em seguida, a palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo que dá
esclarecimentos sobre o Termo de Referência Aditivo do contrato 162/2009, e ainda,
expõe as propostas sugeridas a respeito da atualização do Plano de Bacia. Após as
apresentações, os membros presentes trocam idéias e com a palavra, o Sr. Murilo
Cavalheiro ressalta que para o bom andamento dos trabalhos deve-se aproveitar o
material já elaborado pela empresa Irrigart, e que os demais itens necessários para
compor o plano sejam elaborados com o pessoal técnico que esta CT possui, para
dentro das possibilidades finalizarem este trabalho no prazo de dezembro de 2015. Com
a palavra, o Sr. Augusto Leme nota que há duas propostas para serem discutidas, e que
cabe a esta CT escolher a mais apropriada. Ainda com a palavra, o Sr. Augusto Leme
ressalta as duas propostas, sendo que a 1ª tem por encerrar o empreendimento do
contrato FEHIDRO 162/2009, e a 2ª proposta versa em não encerrar o empreendimento
do contrato FEHIDRO 162/2009, aprovar em 2015 com a melhora possível, com esforço
empresa e ajuda da Sec. Executiva, e levar o Relatório de Situação para ser apreciado
na reunião Plenária do dia 21 de novembro de 2014, que será realizada na cidade de
Presidente Epitácio-SP. Em seguida, o Sr. Augusto Leme realiza uma chamada nominal
para que os membros presentes votem em uma das propostas apresentadas, e ao final
da votação, a proposta 1 foi escolhida por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Sandro
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Selmo pede a palavra, e solicita ao Sr. Coordenador desta CT a inversão da pauta, para
que na ocasião, com a presença da representante da PM de Regente Feijó e alguns
representantes das PM envolvidas seja tratado o assunto da criação da APRM – Área de
Proteção e Recuperação de Manancial do Alto Santo Anastácio e também do Limoeiro, e
nota que nesta região já foi elaborado o PDPA- Plano de Desenvolvimento e Proteção
Ambiental da Cabeceira do Santo Anastácio. A inversão foi autorizada pelo Coordenador
desta CT, o qual emite comentários sobre a criação de um GT sobre a APRM, e cita os
municípios envolvidos, sendo eles Álvares Machado, Anhumas, Pirapozinho, Presidente
Prudente e Regente Feijó. Ressalta ainda, que para a criação da APRM do Alto do Santo
Anastácio e também do Limoeiro o primeiro passo é a elaboração do PDPA, o qual já foi
realizado, e que agora, o assunto está diante do 2º passo, que consiste na mobilização e
trabalhos dos Municípios envolvidos junto ao CBH-PP para criar a APRM. Em seguida,
foi criado o GT-APRM que ficou composto da seguinte maneira pelos segmentos
Município, Estado e Sociedade Civil: PM de Álvares Machado, PM de Anhumas, PM de
Pirapozinho, PM de Presidente Prudente e de Regente Feijó, SABESP, DAEE, CBRN,
CDA, UNESP, PONTAL FLORA, FIESP, CIESP, SEESP e AEAAPP. Posteriormente, a
palavra é passada ao Sr. Murilo Cavalheiro que apresentou o Relatório de Situação e
informou que o mesmo ficará disponível no site do CBH-PP para consulta a partir de
hoje, e ficou definida pela CT o prazo de 18 de novembro para que os membros desta
CT enviem suas contribuições e apontamento de correções, se houver. Em seguida, em
outros assuntos, os membros presentes trocaram idéias e informações sobre a
possibilidade de Pagamento por Serviços Ambientais na região, ocasião em que o Sr.
Sandro Selmo dá alguns esclarecimentos sobre o tema. Tratados todos os assuntos da
pauta, o Sr. Augusto Leme agradeceu a presença de todos, e encerrou 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 onze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze.

___________________________

Augusto Cesar Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

________________________
Mylenni Guerra Lima
Secretária “ad hoc” da CT-PAS

