
ATA DA 13ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIA ÇÃO E SANEAMENTO
CT-PAS.

Data: 17 de outubro de 2016.
Horário: 09h30min
Local: Departamento de Águas e Energia Elétrica Presidente Prudente-SP.

I. PRESENTES
Membros da CT-PAS:

• Adalberto Lanziani (CDA);
• Antônio Cézar Leal (UNESP);
• Augusto Cesar Marques Leme (SABESP) – Coordenador da CT-PAS;
• Dermeval Ramos Neto (PM Indiana);
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (Pontal Flora);
• Juliana C. Bertocco Mazarelli (DAEE);
• Marcelo Gomes de Oliveira Néias (AEAAPP);
• Minoru Maemura (PM Presidente Venceslau);
• Murilo Mendes de Ângelo (IESPP);
• Ricardo Firetti (APTA);
• Ricardo Henrique Garcia Silva (PM Álvares Machado);
• Roberto Yassuo Shirasaki (CATI/EDR/P. PRUDENTE);
• Rogério Néspoli Rodrigues Lopes (CETESB);
• Sandro Roberto Selmo (DAEE);
• Washington Luiz de A. Geres (CESP);
• Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);

Participantes Convidados:

• Alvaro Yanagui (DAEE).
• Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
• Mylenni Guerra Lima (DAEE);
• Rosimeire Ap. Da Costa (PM de Marabá Paulista).

II. PAUTA DA REUNIÃO

• Aprovação da ata da reunião anterior;
• Discussão referente ao Diagnóstico do Plano de Bacia/Relatório de Situação;
• Priorização de Sub PDCs para o Plano de Investimentos;
• Outros assuntos;
• Encerramento.

III. RELATO DOS RESULTADOS

1. Abertura da Reunião:

Iniciando, o Sr. Augusto César Marques Leme, coordenador desta Câmara Técnica, agradeceu a1

presença de todos, iniciou a reunião e fez a leitura da pauta. Na sequência a palavra foi passada para2

o Sr. Roberto Yassuo Shirasaki (CATI), que procedeu a leitura da ata da reunião anterior, que após3

lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Posteriormente, a palavra foi passada para4



o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP para apresentar os informe da5

Secretaria executiva, ocasião em que exibiu breve histórico das atividades que já foram realizadas6

pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema CBH-PARANAPANEMA referente ao seu7

Plano Integrado de Recursos Hídricos - PIRH. Na sequência, o Sr. Sandro informou sobre as Eleições8

para nova composição do CBH-PP para o Biênio 2017-2018, sendo que as reuniões para tanto serão9

agendadas para os dias 08/02/2017 (Segmento Sociedade Civil), 09/01/2017 (Segmento Estado) e10

10/02/2016 (Segmento Municípios). Ainda com a palavra, o Sr. Sandro Selmo passou informações11

para subsidiar a discussão dos itens 2 e 3 da pauta da presente reunião e destacou que todo material12

necessário consta na pasta, a qual foi disponibilizada a todos os presentes nesta reunião. Após a13

apresentação dos informes da Secretaria Executiva, a palavra foi passada para o Sr. Augusto Cesar14

Marques Leme, que retomou a pauta, e exibiu o art. 2º da Deliberação/CRH nº146, de 11/12/2012,15

destacando que o Plano de Bacia do CBH-PP deve estar integrado com o Plano do16

CBH-PARANAPANEMA, Posteriormente, foi exibido o art. 3º da referida deliberação, e comentou que17

deve ser observada a Deliberação CRH “Ad Referendun” nº185, de 4 de agosto de 2016, para então,18

poder discutir sobre os Programas de Duração Continuada -PDCS da Minuta da Deliberação CRH19

“Ad Referendun”. dando continuidade a apresentação, foi apresentada a Deliberação “Ad20

Referendun” nº 185, e ressaltou o art. 2º, o qual é útil para direcionar os trabalhos que os Srs. Murilo21

Cavalheiro e, Álvaro Yanagui estão executando. O Sr. Augusto ainda comentou que dos 3222

SUB-PDCs, deverão ser escolhidos 3. prosseguindo com a apresentação, foi exibido o art. 3º, bem23

como o Anexo I da Deliberação CRH “Ad Referendum” nº 185 e destacou os prazos para entrega dos24

trabalhos. Também foram exibidos os Anexos II, e o Anexo III da Deliberação CRH “Ad Referendum”25

nº 185. Posteriormente, a palavra foi passada para o Sr. Murilo cavalheiro, Secretário Executivo26

Adjunto do CBH-PP, que apresentou o andamento dos trabalhos de elaboração do Plano de Bacia do27

Pontal do Paranapanema (UGRHI-22), 2016/2017. Iniciando, o Sr. Murilo comentou que para a28

estrutura do Plano, as regras foram ditas em Agosto de 2016, assim, informou que muitas coisas após29

o mês de agosto mereciam e foram refeitas. Também comentou sobre os objetivos, bem como sobre30

as referências legais para a elaboração do Plano, e posteriormente apresentou os documentos a31

serem entregues conforme os prazos estabelecidos pelo Anexo II da Deliberação CRH “Ad32

Referendum” nº 185. o Sr. Murilo relembrou que um programa de Investimentos de Recursos já foi33

aprovado por deliberação no CBH-PP, e a palavra foi passada para o Sr. Ricardo Firetti (APTA) que34

fez alguns comentários e, se dispôs a contribuir para a elaboração de uma estrutura para o35

alinhamento dos Planos de Ações. Após um momento de troca de informações e debates, o Sr. Murilo36

Cavalheiro destacou a capacidade executiva limitada dos Comitês, e prosseguiu com a apresentação37

e informou que será entregue somente um documento, no qual constarão os dos trabalhos. Ma38

sequência, o Sr. Murilo exibiu o conteúdo e a estrutura do PBH, iniciando pela introdução, e passou39

para o item do Diagnóstico, onde uma informação importante é que para os próximos anos, conste40



uma análise da população inserida dentro da UGRHI-22. E comentou também que, para a questão41

das Demandas, serão trabalhadas com os dados do PIRH do CBH-PARANAPANEMA para o ano de42

2017, sendo que em um primeiro momento, as demandas estão sendo trabalhadas somente com os43

dados disponibilizados pela CETESB. E quanto a questão do item sobre a gestão do Território e de44

Áreas Sujeitas a Gerenciamento Especial, o Sr. Murilo informou que um dos estudos utilizados, é o45

conteúdo produzido pelos professores e alunos da segunda turma do Curso de Mestrado Profissional46

em Geografia, da FCT-UNESP (Presidente Prudente-SP). Na sequência a palavra foi passada para o47

Sr. Álvaro Yanagui, que procedeu alguns comentários sobre os trabalhos da referida turma do48

Mestrado Profissional, trabalhos estes que constarão nas referências, e solicitou que os estudos49

fossem apresentados em formato de artigos, para assim, serem anexados ao Plano. Posteriormente,50

a palavra foi passada para o Sr. Murilo Cavalheiro, que prosseguiu com a apresentação da estrutura51

do Plano, e exibiu o item sobre a Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI-22, dando alguns52

esclarecimentos e comentou que três itens deste tópico são opcionais, quais sejam: Outorga de uso53

dos Recursos Hídricos; Licenciamento Ambiental e; Sistema de informações sobre Recursos Hídricos54

da UGRHI”, e frisou que o item Balanço entre as prioridades de Gestão e as Ações do PBH é opcional55

para este ano, contudo para o ano de 2017 deveria sim constar no Plano. Posteriormente, o Sr. Murilo56

Cavalheiro exibiu um Atlas de Indicadores, no qual consta aproximadamente 80 indicadores, e57

informou que este Atlas está em fase de elaboração, e destacou a possibilidade de se verificar neste58

trabalho a evolução dos dados, devido ao seu grau de detalhamento. Prosseguindo com a59

apresentação, o Sr. Murilo Apresentou uma proposta de Cronograma, o qual pode sofrer alterações,60

onde uma das propostas é disponibilizar o Diagnóstico em 04/11/2016, e em 10/11/2016 a61

disponibilização do Plano de Ações, ambos para consulta publica, e destacou a data de 07/11/201662

para reunião da CT-PAS. Na sequência, o Sr. Murilo Cavalheiro apresentou sobre os PDCs,63

SubPDCs e temas críticos, iniciando pelo PDC 01-Bases Técnicas em Recursos Hídricos (BRH), que64

após apresentado, passou para o PDC 02, e apresentou ainda o PDC 03-Melhoria e Recuperação da65

Qualidade das Águas (MRQ). Com a palavra, o Sr. Vandir (FIESP) fez alguns questionamentos, e66

propôs sobre a criação de um grupo de trabalho para acompanhar os trabalhos referentes aos67

SubPDCs do item 3. Na sequência a palavra foi passada para o Sr. Murilo Cavalheiro, que deu68

continuidade a apresentação do conteúdo do Plano, apresentado até o 8º PDC, e encerrou a69

apresentação. Com apalavra, o Sr. Sandro Roberto Selmo deu alguns esclarecimentos, e informou70

que a proposta do Cronograma apresentada pelo Sr. Murilo, seria disponibilizada aos membros desta71

Câmara Técnica via e-mail. Tratados todos os assuntos o Sr. Augusto Cesar Marques Leme,72

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Mylenni73

Guerra Lima, Secretária ad-hoc, encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por74

quem de direito. Presidente Prudente, aos dezessete dias do mês de outubro de 2016.75

__________________________

Augusto César Marques Leme
Coordenador da CT-PAS

__________________________

Mylenni guerra Lima
Secretária Ad hoc


