ATA DA 14ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO CT-PAS.
Data:
08 de novembro 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;
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);
Sandro Roberto Selmo (DAEE);
Washington Luiz de A. Geres (CESP);
Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);
Ízio Barbosa de Oliveira;
Carla de Souza Leão;
Jaqueline Claro Polegatto;
Raquel Cabrera Gondim

Participantes Convidados:
•
•
•

Alvaro Yanagui (DAEE).
Murilo Gonçalves Cavalheiro (DAEE);
Márcio de Araújo Silva (ANA).

II. PAUTA DA REUNIÃO
•
•
•
•
•

Aprovação da ata da reunião anterior;
Continuidade nas discussões referente ao Diagnóstico do Plano de Bacia/Relatório de Situação;
Continuação nas discussões de 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 a
presença de todos, iniciou a reunião salientando a presença do Sr. Márcio Araújo. Com a palavra, o
Sr. Márcio se apresentou e proferiu algumas palavras a respeito do seu trabalho junto à Agência
Nacional de Águas e no Plano Integrado de Recursos Hídricos do CBH-Paranapanema, ressaltando
que está à disposição para contribuição nos trabalhos do Plano de Bacia de recursos hídricos do

CBH-PP. Posteriormente, o Sr. Coordenador fez a leitura da ata da reunião anterior, que após lida e
feita as devidas correções foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, a
palavra foi passada para o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, para
apresentar os informes da Secretaria Executiva, ocasião em que exibiu breve histórico das atividades
que já foram realizadas. Após, seguindo aos assuntos da pauta, o Sr. Augusto apresentou a minuta
de deliberação do CRH, esclarecendo questões suscitadas na reunião anterior. Com a palavra, o Sr.
Roberto Shirasaki questionou os motivos de se reduzir os investimentos em 3 SubPDC’s. Com a
palavra, o Sr. Sandro disse que essa redução para 3 SubPDC’s prioritários, de no mínimo, 70% da
estimativa de recursos a partir de 2017 tem o objetivo de evitar a pulverização de recursos, dando
mais ênfase aos projetos de maiores custos. Prosseguindo, a palavra foi passada ao Sr. Murilo
Cavalheiro, que apresentou os andamentos dos trabalhos do Relatório I, contemplando o Diagnóstico,
Relatório de Situação Integrado, ano base 2015, Plano de Ações/Investimentos, cujos itens
necessários e obrigatórios estão de acordo com a Deliberação CRH nº146/2012. Após a
apresentação, o Sr. Murilo esclarece que, apesar das dificuldades encontradas para a execução dos
documentos e em razão do curto prazo para sua conclusão até a Plenária, sugere que as propostas
para correção e revisão do conteúdo sejam feitas após a Assembleia, uma vez que o referido plano
apresenta o conteúdo mínimo exigido pela Deliberação do CRH. Na sequência dos assuntos da pauta,
o Sr. Augusto esclarece que é muito importante que sejam escolhidos os SubPDC’s prioritários para
investimento, em no mínimo 70% dos recursos estimados a partir do ano que vem e solicitou que os
presentes pontuassem os itens apresentados. Após as discussões e esclarecimentos, os SubPDC’s
priorizados foram 3.1 – Sistema de esgotamento sanitário; 3.4 – Prevenção e controle de processos
erosivos e 4.2 – Recomposição da vegetação ciliar e da cobertura vegetal. Entrando nos outros
assuntos da pauta, o Sr. José Catarino comentou sobre o projeto da Pontal Flora, a ser aprovado
junto ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual, “REFLORESTANDO O PRESENTE,
PRESERVANDO O FUTURO – Marcação de Árvores Matrizes e Coleta de Sementes” e que cerca de
500.000 mudas de diversas espécies serão doadas, sugerindo à Secretaria Executiva do CBH-PP
encaminhar as referidas mudas aos municípios que tiverem seus núcleos municipais de mata ciliar já
implantados. Tratados todos os assuntos o Sr. Augusto Cesar Marques Leme, agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Álvaro Yanagui, Secretário ad-hoc,
encerro esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente
Prudente-SP, aos oito dias do mês de novembro de 2016.

__________________________

__________________________

Augusto César Marques Leme

Alvaro Yanagui

Coordenador da CT-PAS

Secretário Ad hoc

