ATA DA 20ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E SANEAMENTO
CT-PAS.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, realizouse a 20ª Reunião da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS, Biênio
2011/2012, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP, na sede do
DAEE, onde estiveram presentes os representantes dos segmentos conforme lista anexa. O Sr.
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP inicia a reunião agradecendo a presença de
todos, justifica a ausência do Coordenador da CT-PAS, Sr. Augusto César Marques Leme e solicita
que o Sr. Roberto Shirasaki proceda à leitura da ata da reunião anterior, que após lida e feita às
devidas correções é aprovada por unanimidade. Com a palavra, o Sr. Sandro retoma um assunto da
reunião anterior reiterando a possibilidade da inserção de membros do CRHi (Coordenadoria de
Recursos Hídricos) ligada a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, DRH (Diretoria de
Recursos Hídricos) ligada ao DAEE e outros comitês no GT - Relatório de Situação para auxiliar nos
trabalhos deste Grupo de Trabalho, ainda na realização de workshop durante o evento do Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos. Prosseguindo aos assuntos da pauta o
Sr. Sandro solicita que a Engª Telma e o Eng° Felip e, representantes da empresa IRRIGART,
procedam à apresentação da atualização do Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema (PBH), cujo contexto foi a revisão baseada na Deliberação CRH n°62/2006 que traz o
conteúdo mínimo para inclusão nos Planos. A Engª Telma esclarece ainda que, a nova Deliberação
CRH n°146/2012 traz os mesmo tópicos, porém os mode los de apresentação são diferenciados e em
razão do curto espaço de tempo, a atualização do PBH se fez através da Deliberação antiga. O Sr.
Murilo Cavalheiro lembra ainda que devido a isso, a atualização do PBH de acordo com a
Deliberação CRH n°146/2012 se fará logo após a apro vação em Plenária do PBH baseado na
Deliberação CRH n°62/2006. Posteriormente, o Sr. Sa ndro comenta sobre a demanda apresentada
pelo Sr. Marcos Boin, do Ministério Público, em relação à inclusão ao PBH de uma abordagem da
compensação florestal de reserva legal na UGHRI-22 e solicita que o mesmo faça uma breve
explicação aos demais sobre esta demanda. A palavra é passada ao Sr. Marcos que apresenta à CTPAS um estudo realizado quanto à grande demanda de averbação da reserva legal fora da Bacia.
Reitera ainda sua preocupação quanto à manutenção dos ecossistemas na região e a perda da
vegetação nativa. Prosseguindo, o Sr. Izio Barbosa, representante da CETESB, sugere que o tema
abordado seja assunto de uma Deliberação e assim levado à Plenária para o mês de abril, por ser
matéria relevante. Em seguida a palavra é aberta a outros assuntos e o Sr. Roberto Shirasaki
parabeniza a postura do Ministério Público e de todos os envolvidos nesta proposta de inclusão ao
PBH e sugere que este deva ser realizado de forma modular, ou seja, complementando de forma
diferenciada tudo o que já foi executado no Plano, respeitando as normatizações existentes.
Posteriormente, o Sr. Sandro explica que todos os trabalhos das Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalhos realizados são pautados em orientações técnicas para buscar resultados positivos dentro
da UGRHI. Dentro do contexto, o Sr. Marcos Boin esclarece que posteriormente será feito um estudo
com a finalidade de priorizar as áreas na UGRHI-22 para aplicação das compensações florestais. Em
seguida o Sr. Murilo sugere que a empresa IRRIGART envie o PBH para a Secretaria Executiva até o
dia cinco de março, para que esta disponibilize aos membros da CT-PAS para apreciação e possíveis
contribuições até o dia onze de março. Depois de realizada todas as inclusões, a Secretaria
Executiva enviará o Plano novamente à IRRIGART que também fará contribuições e correções
necessárias. A versão final do PBH será apresentada à CT-PAS em reunião agendada para o dia
dezoito de março e posteriormente levado à próxima Plenária do CBH-PP. Após todos os comentários
e discussões, o Sr. Sandro Roberto Selmo agradece a presença de todos e encerra a reunião. Nada
mais havendo a tratar, eu, Alvaro Yanagui, Secretário “ad-hoc”, encerro esta ata que, após lida, se
aprovada, será assinada por quem de direito. Presidente Prudente, aos vinte e sete dias do mês de
fevereiro de dois mil e treze.
____________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

___________________________
Alvaro Yanagui
Secretário “Ad hoc” da CT-PAS

