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ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 1 
PONTAL DO PARANAPANEMA. 2 
Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e quinze às nove horas, na sede da Associação 3 
dos Engenheiros Agrônomos e Arquitetos de Presidente Prudente e Região, realizou-se a 37ª 4 

Reunião Extraordinária do CBH-PP, biênio 2015/2016, onde estiveram presentes os 5 
representantes dos três segmentos e convidados, conforme registro próprio.  Inicialmente ocorreu 6 
a apresentação do Prof. Dr. Antônio Cezar Leal, que expôs sobre a “RECUPERAÇÃO DO 7 
MANANCIAL DO RIO SANTO ANASTÁCIO, AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO". Após, a 8 

apresentação com a palavra o Vice-Presidente do CBH-PP, Marcelo Gomes de Oliveira Néias dá 9 
aos trabalhos, agradeceu presença de todos e justificou a ausência da Presidente do CBH-PP. 10 
Em seguida solicita ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo, para apresentar os informes da 11 
Secretaria Executiva do Comitê Interestadual da Bacia do Rio Paranapanema e informes da 12 

Secretaria Executiva do CBH-PP. Posteriormente, com a palavra o Sr. Vice-Presidente solicitou a 13 
verificação do quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou ao Vice-14 
Presidente que houve quorum e procedeu as substituições dos membros titulares ausentes pelos 15 

membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a 16 

verificação, o Sr Marcelo solicitou ao Sr. Secretário Executivo que procedesse à leitura da pauta 17 
da 37ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, conforme segue: Apreciação da Ata da reunião 18 
anterior; apreciação da Deliberação Ad Referendum do CBH-PP/170/2015, de 20/08/2015, que 19 

“Indica o empreendimento ‘Projeto de Regularização de Outorgas do Sistema de Saneamento de 20 

Iepê/SP’ ao FEHIDRO/2015”; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/171/2015, de 21 
04/12/2015 que “Aprova a transferência de recursos FEHIDRO de custeio para investimentos do 22 
orçamento FEHIDRO do ano de 2016 e dá outras providências”; Apreciação da Minuta da 23 
Deliberação CBH-PP/172/2015 de 04/12/2015 que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos 24 
Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2014)”; Apreciação da Minuta da deliberação 25 

CBH-PP/173/2015, de 04/12/2015 que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins 26 
de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 27 
2016”; outros assuntos e Encerramento. Prosseguindo, o Sr. Marcelo Néias solicitou aos 28 
membros a dispensa da leitura da ata da última reunião, uma vez que a cópia consta no material 29 

entregue e foi publicada no Diário Oficial do Estado nos dia 14 de julho de 2015. Acolhida a 30 
dispensa, o mesmo a colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo aos 31 
assuntos da pauta, o Sr. Secretário Executivo procedeu à apresentação da Deliberação Ad 32 
Referendum CBH-PP/170/2015, de 20/08/2015 que “Indica o empreendimento ‘Projeto de 33 

Regularização de Outorgas do Sistema de Saneamento de Iepê/SP’ ao FEHIDRO/2015” e após a 34 
breve exposição a referida deliberação foi apreciada, e colocada em seguida em votação sendo 35 
que a mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequência, solicitou ao Sr. Sandro que 36 
apresentasse e comentasse sobre a Minuta de Deliberação CBH-PP/171/2015 que “Aprova a 37 

transferência de recursos FEHIDRO de custeio para investimentos do orçamento FEHIDRO do 38 
ano de 2016 e dá outras providências”. Após os comentários, a minuta foi colocada em votação 39 
sendo aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Marcelo Néias convidou o Sr. Murilo 40 
Cavalheiro para apresentar o Relatório de Situação ano base 2014 e posteriormente a Minuta de 41 

Deliberação CBH-PP/172/2015 de 04/12/2015 que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos 42 
Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2014)”. Após apresentação do Sr. Murilo, ouvidos 43 



 
 
 

 

Ata da 37ª Reunião Extraordinária do CBH-PP de 04 de dezembro de 2015 

Página 2 

 

devidos e procedentes comentários, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por 44 
unanimidade. Prosseguindo aos assuntos da pauta, o Sr. Marcelo Néias solicitou ao Tecgº Alvaro 45 
Yanagui que apresentasse os procedimentos e mecanismos para priorização dos recursos 46 
FEHIDRO 2016. A palavra foi passada ao coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, 47 

Avaliação e Saneamento (CT-PAS), Sr. Augusto César Marques Leme, comentou sobre a 48 
Deliberação de critérios, esclarecendo que alguns pontos foram alterados após o envio a todos os 49 
membros. Na sequencia a minuta de Deliberação CBH-PP/173/2015 de 04/12/2015 que “Aprova 50 
diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de 51 

empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2016”, que foi colocada em 52 
apreciação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a palavra foi aberta para os comentários 53 
finais e o Sr. José Alberto Mangas Pereira Catarino solicitou a plenária à inclusão na pauta de 54 
uma proposta de Moção de apoio à solicitação de priorização de recursos financeiros para a 55 

implantação do Projeto “REFLORESTANDO O PRESENTE, PRESERVANDO O FUTURO”. A 56 
solicitação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Após a leitura da minuta de 57 
Moção e ajustes a mesma foi aprovada por unanimidade com o número de 005/2015. Para 58 
encerrar, com a palavra o Sr. Marcelo Néias agradeceu a presença de todos e exaltou os 59 

trabalhos realizados na Plenária. Não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os 60 
relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente/SP, 04 de dezembro de 61 
2015, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto 62 
Selmo – Secretário Executivo.  63 

_____________________ 
Sandro Roberto Selmo 

Secretário Executivo do CBH-PP 


