CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
ATA DA 2ª REUNIÃO DE 1999 CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO,
AVALIAÇÃO E SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos sete dias de maio de hum mil e novecentos e noventa e nove, na sede do DAEE de
Presidente Prudente, realizou-se a segunda reunião de 1999 da CT-PAS, onde estiveram
presentes representantes dos três segmentos: Estado - Titulares: DAEE (Emerson
Sampieri Burneiko); SABESP (Dejair Zampieri, representando Antero Moreira França
Júnior); DEPRN (Maria Lucia Ohi); e SECRETARIA DA SAÚDE (Olívio Nunes de Souza);
Suplente: CESP (João Henrique Pinheiro Dias), tendo apresentado justificativa pela
ausência, o representante da CETESB (Fernando Câmera Filho); da UNESP (Prof. Dr.
Antonio Thomaz Júnior); e da SECRETARIA DA AGRICULTURA (Yassuyuki Horio).
Sociedade Civil - Titulares: ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E
AGRONÔNOMOS DA ALTA SOROCABANA (Carlos Alberto dos Santos); SINDICATO
DAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL (Maria do Carmo Catarino da
Fonseca Pereira); CIESP (Valter José Crepaldi Ganâncio); e UNOESTE (Ivam Salomão
Liboni), tendo justificado ausência o representante da ABES (João Francisco Heitzmann
Neto); e COOLVAP (José Antonio Russo). Municípios - Titulares: PRESIDENTE
PRUDENTE (Patricia Reiners Carvalho); ALVARES MACHADO (Silvano Rodrigues
Sanchez); INDIANA (João Carlos Barreto da Silva); TACIBA (Paulo Perego); e
PRESIDENTE EPITÁCIO (Luiz Antonio Raizaro). Suplentes: MARTINÓPOLIS (Carlos
Alberto Moreira Ferri); e PRESIDENTE VENCESLAU (Carlos Ferreira), justificou
ausência o representante de ROSANA (José Milton Dias Monteiro Filho). O VicePresidente do CBH-PP, Plinio Junqueira Júnior, agradeceu o convite para participar da
reunião e justificou sua ausência, já que estaria em viagem. Presentes também o
Presidente do CBH-PP, José Catarino e o Secretário Executivo do CBH-PP, Hélio Nastari
Júnior, dentre outros convidados. O Coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri
Burneiko, fêz a leitura da ata anterior, que foi aprovada por unanimidade. Leu a pauta da
presente reunião, que é, Revisão dos Critérios de Pontuação para Obtenção dos
Recursos do FEHIDRO, comenta que o valor disponível é de R$ 706.290,00, e que para
atender resolução do FEHIDRO devem ser reservados 60% dos recursos para
financiamentos reembolsáveis e 40% para financiamentos a fundo perdido. Cita também
a Deliberação COFEHIDRO-11, de 27/10/98, que Recomenda Critérios para a Aplicação
dos Recursos do FEHIDRO, bem como os critérios utilizados pelo CBH-PP na
Distribuição da Verba de 1998. Aberta a palavra, o Crepaldi comenta que tabulou os
dados e tece considerações sobre os mesmos, das distribuições dos recursos de 96/97 e
98. Fala também sobre a necessidade da implantação da cobrança pelo uso da água,
tendo em vista os poucos recursos disponíveis. Carlos Alberto dos Santos comenta as
dificuldades da implantação da cobrança pelo uso da água, apoiado pelo Presidente do
CBH-PP, Catarino e Secretário Executivo do CBH-PP, Hélio. A representante do GEA,
Rita de Cássia Moreti, solicita palavra para apresentar e justificar pedido do GEA, que
sejam reservados 10% dos recursos disponíveis para aplicação em projetos de Educação
Ambiental de interesse regional, a serem apreciados pelo GEA. O assunto foi
amplamente debatido com diversas propostas apresentadas. O Secretário Executivo do
CBH-PP, Hélio, indaga ao representante da CPTI, Oswaldo Iwasa se deve ser mantida a
pontuação privilegiada de projetos para a Bacia do Santo Anastácio, conforme ocorreu
nos Critérios de Hierarquização para a verba de 1998. O Oswaldo respondeu que a
situação ocorre em toda a Bacia do Pontal, e que portanto tal critério não deveria ser
Rua Desbravador Ceará, 438 - Vila Estádio - Fone/Fax: (018) 221-4350
CEP.: 19.015-190 - Presidente Prudente - SP

CBH-PP Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema
Ata 2ª Reunião de 1999 da CT-PAS – Fls.2/2

mantido. O Carlos Alberto comenta que a Câmara Técnica do Aguapeí-Peixe está mais
adiantada do que a nossa e que devido a grande semelhança dos problemas, os critérios
lá aprovados podem servir como base para nós. Após ampla discussão, ficou
estabelecido a seguinte distribuição dos recursos: Erosão até 45%; Esgotos até 10%;
Lixo até 20%; Projetos Regionais, Educação Ambiental e Outros, até 25%, bem como a
disponibilização para o GEA de R$ 13.741,67, saldo remanescente da verba de 96/97 e
98. A representante de Presidente Prudente (Patrícia Reinners), apresenta solicitação da
P.M. de Presidente Prudente, referente a recurso já concedido em 1998 pelo CBH-PP,
visando sua relocação, do Conjunto Habitacional Ana Jacinta (erosão), para o Jardim
Satélite, onde por determinação judicial é necessário que se construa uma Estação
Elevatória de Esgotos por conta da Prefeitura Municipal, já que o loteador não executou
os melhoramentos devidos, tendo desaparecido já há muito tempo. O pedido de
relocação, é justificado pela indisponibilidade de recursos para a contrapartida de
recursos, necessária para completa execução das obras do Conjunto Habitacional Ana
Jacinta. Atualmente as dificuldades financeiras vividas por Presidente Prudente são muito
grandes, ocasionando inclusive frequentes atrasos nos salários. Caso seja concedida a
relecoção, a contrapartida devida pela Prefeitura será paga pela SABESP. Aberta a
palavra o assunto foi amplamente discutido, ficando decidido o seguinte: para a próxima
reunião dia 17/05/99, deverá ser apresentada tabela comparativa da pontuação obtida na
hierarquização, por Presidente Prudente, bem como a pontuação que obteria na situação
ora pretendida. Nada mais havendo a tratar encerro esta ata que, após lida e aprovada
por todos deverá ser assinada. Presidente Prudente 07 de maio de 1999.
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