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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E
SANEAMENTO – CT-PAS.
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e oito, realizou-se a Reunião Especial da Câmara
Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio 2007/2008, do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, no Auditório da FUNDACTE
localizado no Campus da UNESP de Presidente Prudente, onde estiveram presentes
representantes dos segmentos: Estado: DAEE (Emerson Sampieri Burneiko) e Extraordinários:
DEPRN (Ízio Barbosa de Oliveira) e SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE –
PRMC/GEF (Luis Fernando de Jesus Tavares). Sociedade Civil: (não houve membros
presentes) Municípios: (não houve membros presentes). Extraordinários: SANTO ANASTÁCIO
(Fernando Inague); TEODORO SAMPAIO (Antonio Rodrigues de Souza); PRESIDENTE
VENCESLAU (Minoru Maemura) e PIRAPOZINHO (Gustavo André Ferreira de Castilho) além de
Sandro Roberto Selmo (DAEE), Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP e Maria Eugenia de
Pizzol Silva Gracia (SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE), indicada por Helena
Carrascosa, coordenadora do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares. O coordenador da CTPAS, Emerson Sampieri Burneiko, apresenta a representante da Secretaria Estadual do Meio
Ambiente, Maria Eugenia de Pizzol Silva Gracia e lhe passa a palavra. A representante da SMA
apresenta o projeto de recuperação de mata ciliar, citando o caso da implantação do projeto
piloto no Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Aguapeí e Peixe, que visa atingir todos os
comitês do estado de São Paulo, sendo que o CBH-PP foi escolhido para ser o segundo comitê
a implantar o projeto. A representante da SMA sugere que o assunto seja tratado dentro do
comitê a partir da câmara técnica competente, priorizando áreas ripárias na abrangência da
UGRHI-22, ligadas aos principais corpos d’água. Maria Eugênia esclarece que deverá ser
realizado o levantamento dos produtores rurais, influências dentro desta área e indicação dos
trechos críticos, sendo que tais áreas integrarão um banco de áreas geral do estado. A
representante esclarece ainda que deverá ser feito um termo de referência para a obtenção de
recursos do FEHIDRO, e escolhido um tomador cujos resultados poderão ser utilizados como
critérios para a pontuação de projetos em beneficio da área ripária determinada. Em seguida o
Coordenador da CT-PAS, Emerson Sampieri Burneiko, agradece a presença de todos e encerra
a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Carlos E. S. Camargo, Secretário “ad-hoc”, encerro
esta ata que, após lida, se aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, 17
de abril de 2008.
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