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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO 1 
PARANAPANEMA – CBH-PP. 2 
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às nove horas, na sede do Rotary Clube 3 
de Presidente Epitácio-SP realizou-se a 38ª Reunião Ordinária do CBH-PP, onde estiveram presentes os 4 
representantes dos seguintes segmentos: Estado (Titulares): DAEE (Sandro Roberto Selmo); SABESP 5 
(Décio Dias Cesco); SMA/CBRN (Carla de Souza Leão); D.E PRES.PRUDENTE (Gláucia Ap. Rosa Cintra); 6 
CATI/EDR/ PRESIDENTE VENCESLAU (Mário Augusto Totti); CESP (Antônio Carlos  Aparecido 7 
Ehrenberg) e FUNDAÇÃO ITESP (Marco Túlio Vanalli) Tendo em vista a ausência de seis titulares, 8 
assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do segmento Estado: CETESB (Hilton 9 
Iwao Ubukata); SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE (Paulo César Durante)  UNESP (Antônio Cezar 10 
Leal); D.E SANTO ANASTÁCIO (Lúcia Satie Nishijima); CATI/EDR PRES.PRUDENTE (Antônio Carlos 11 
Cezário) e POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL (Júlio Cezar Cacciari). Sociedade Civil (Titulares): 12 
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E 13 
REGIÃO (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); SINTAEMA (Célia Regina Araújo dos Santos); ABES (Augusto 14 
Cesar Marques Leme); SEESP (Manuel Carlos de Moraes Guerra); ASSOCIAÇÃO DO COMITE PELA 15 
ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes Barreto); 16 
SENAC (Antônio Tadeu da Costa) e PONTAL FLORA (José Alberto Mangas Pereira Catarino). Tendo em 17 
vista a ausência de seis titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do 18 
segmento Sociedade Civil: ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL SOROPTIMISTA (Irene Sartori Nehring); 19 
FIESP( Vandir Pedroso de Almeida); IBCAMB (Roberto Tadeu Miras Ferron) e ARARAJUBA (Julieta Felix 20 
Duela). Municípios (Titulares): PRESIDENTE EPITÁCIO (Exmo Sr. Prefeito Sidnei Caio da Silva 21 
Junqueira); NARANDIBA (Exmo. Sr. Prefeito Enio Magro); PRESIDENTE PRUDENTE (Sr. Wilson Portella 22 
Rodrigues, Secretário Municipal do Meio Ambiente, representando por Decreto o Exmo. Sr. Prefeito Milton 23 
Carlos de Mello); ROSANA (Exmaª. Srª. Prefeita Sandra Aparecida de Souza Kasai); MARTINÓPOLIS 24 
(Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Rondinelli 25 
Pereira Oliveira); MIRANTE DO PARANAPANEMA (Exmo. Sr. Prefeito Carlos Alberto Vieira) e PIQUEROBI 26 
(Exmo. Sr. Prefeito Valdir Aparecido Lopes). Tendo em vista a ausência de cinco titulares, assumiram 27 
nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do segmento Municípios PIRAPOZINHO (Jaqueline 28 
Claro Polegatto representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Orlando Padovan); PRESIDENTE 29 
VENCESLAU (Exmo. Sr. Prefeito Jorge Duran Gonçalves) e NANTES (Sr. Carlos Renato Guedes dos 30 
Santos representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Jorge Luiz Souza Pinto). Estiveram presentes ainda, 31 
convidados do CBH-PP conforme registro próprio. Dando início aos trabelhos o Secretario Executivo 32 
Adjunto do CBH-PP, Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro agradeceu a presença de todos, convocou os 33 
membros a tomarem seus lugares para dar início aos trabalhos e agradeceu em nome da Secretaria 34 
Executiva ao Exmo. Sr. Prefeito Sidnei Caio da Silva Junqueira por receber a 38ª Reunião Ordinária do 35 
CBH-PP e ao Sr. Marcos Antônio Perejon, presidente do Rotary Clube de Pres. Epitácio, por permitir a 36 
realização nas dependências do clube. Em seguida, o Sr. Murilo solicitou à atenção de todos para a 37 
exposição de um vídeo referente à exploração do Gás de Xisto apresentado no Programa “Cidades e 38 
Soluções” da GloboNews. Após, o Sr Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu 39 
a presença de todos e passou a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito Enio Magro, Presidente do CBH-PP e 40 
Prefeito de Narandiba que também agradeceu a presença de todos, enalteceu os visitantes da região e 41 
todos os vereadores presentes,  cumprimentou o Exmo Sr. Prefeito Sidnei, anfitrião desta 38ª Reunião e 42 
lembrou ainda a presença do Sr. Sérgio Maroto, assessor do Sr. Deputado Estadual Mauro Bragato, que 43 
não pode estar presente devido à problemas pessoais. Em seguida passou a palavra ao Sr. Marcelo Gomes 44 
de Oliveira Néias, Vice-Presidente do CBH-PP, que agradeceu a todos pela presença e desejou ótimos 45 
trabalhos neste dia de reunião.  Dando prosseguimento, o Sr. Ênio Magro convidou o Sr. Antônio Cezar 46 
Leal, membro representante da FCT/UNESP de Presidente Prudente no Comitê Interestadual do Rio 47 
Paranapanema, que fizesse uma breve apresentação quanto aos andamentos dos trabalhos realizados no 48 
âmbito do referido Comitê. Neste sentido, o Sr. Cezar comentou que foram realizadas oficinas técnicas no 49 
mês de Setembro nas cidades de Presidente Prudente-SP; Maringá-PR; Londrina-PR; Marília-SP; 50 
Jacarezinho-PR e Pirajú-SP para elaboração do Diagnóstico Preliminar do Plano Integrado de Recursos 51 
Hídricos do Rio Paranapanema, esclareceu ainda que o GT-Plano é um grupo de trabalho para elaboração 52 
de estudos e relatórios técnicos que são submetidos à Câmara Técnica de Integração do Comitê da Bacia 53 
Hidrográfica do Rio Paranapanema (CTIPA). Após, agradeceu a oportunidade e desejou a todos um bom 54 
dia de trabalho. Em seguida, o Sr. Enio passou a palavra ao anfitrião da reunião, Exmo. Sr. Prefeito Sidnei, 55 
que agradeceu a presença dos prefeitos, da imprensa, da equipe que auxiliou para que a reunião fosse 56 
possível e salientou que o município está de braços abertos para recepcionar outras edições da reunião do 57 
CBH-PP. Em seguida, com a palavra, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Sandro Selmo que desse os informes 58 
da Secretaria Executiva. O Sr. Secretário Executivo apresentou o material objeto de apreciação pela 59 
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Plenária, o qual segue, Apreciação da Moção CBH-PP/04/2014; Apreciação da Minuta de Deliberação CBH-60 
PP/159/2014 e Apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/160/2014 e um breve histórico de reuniões e 61 
atividades da Secretária Executiva desde a última plenária até a presente data, além de esclarecer a todos 62 
que, o Grupo de Trabalho do Plano de Bacia (GT-PLANO) indicou proposta que foi levada e aprovada pela 63 
Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS) que decidiu encerrar o 64 
empreendimento FEHIDRO relativo à revisão do Plano de Bacia do CBH-PP, excluindo do escopo do 65 
projeto a publicação prevista e devolvendo o recurso destinado a esse fim, sem levar o PBH à apreciação 66 
da Plenária, aguardando uma possível prorrogação de prazo pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos 67 
(CRH) e continuar o processo de elaboração do Plano, sendo que este ocorreria com mais tempo e obtendo 68 
um produto de melhor qualidade. Posteriormente, o Sr. Enio solicitou a verificação do quorum para a 69 
realização da Plenária. O Sr. Sandro informou ao Presidente do CBH-PP que houve quorum para a 70 
instalação da reunião e iniciou as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes 71 
presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto.  Seguindo o Sr. Enio pediu ao 72 
Secretário Executivo, que procedesse à leitura da pauta da 37ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia 73 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, em atendimento o Sr. Sandro Selmo leu a pauta conforme segue: 74 
Abertura; Apreciação da ATA da reunião anterior; Apreciação da Minuta de Moção CBH-PP/04/2014; 75 
referente a "Manifestação contrária ao início de qualquer trabalho visando à exploração de gás não-76 
convencional (gás de xisto) no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 22 (UGRHI-22 - 77 
Pontal do Paranapanema)". Apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/159/2014 de 21/11/2014 que 78 
"Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2013)". 79 
Apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/160/2014 de 21/11/2014 que "Aprova a convocação dos 80 
segmentos Sociedade Civil, Estado e Municípios visando à renovação da diretoria e composição do CBH-81 
PP para o biênio 2015/2016, outros assuntos e encerramento. Dando continuidade à 38ª Reunião Ordinária, 82 
o Presidente do CBH-PP solicitou aos membros dispensa da leitura da ata da reunião anterior, visto que a 83 
mesma constava no material entregue e que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 25/06/2014, uma 84 
vez aceita, o mesmo a colocou em votação que foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, requereu ao 85 
Sr. Vice-Presidente, Sr. Marcelo Néias que apresentasse e comentasse a Minuta de Moção CBH-86 
PP/04/2014 de 21/11/2014 referente a "Manifestação contrária ao início de qualquer trabalho visando à 87 
exploração de gás não-convencional (gás de xisto) no âmbito da Unidade de Gerenciamento de Recursos 88 
Hídricos 22 (UGRHI-22 - Pontal do Paranapanema). Primeiramente, o Sr. Sandro comentou sobre o início 89 
das discussões, que se deu a partir de uma reunião com o Sr. Procurador da República  que oficiou o CBH-90 
PP sobre o posicionamento relativo à exploração do gás de xisto. Neste sentido, foram feitas reuniões 91 
conjuntas entre o Grupo de Trabalho sobre o Nitrato (GT-Nitrato), Câmara Técnica de Planejamento, 92 
Avaliação e Saneamento (CT-PAS) e Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-AI), para discussões 93 
sobre o assunto, o que resultou em um Parecer Técnico que fundamentou a presente Moção. 94 
Prosseguindo, com a palavra, o Sr. Marcelo Néias explanou sobre os estudos e artigos técnicos que 95 
fundamentaram a Moção, os quais foram utilizados para situar os prós e contras a esse tipo de exploração. 96 
Atentou ainda sobre as possíveis contaminações aos recursos hídricos, que nos dias de hoje estão 97 
escassos em muitos municípios do Estado de São Paulo, inclusive apresentou um vídeo sobre a falta de 98 
água na cidade de Itu. Após, procedeu à leitura da Minuta de Moção e a colocou para possíveis 99 
comentários. O Sr. Presidente deixou a palavra aberta para a Plenária e aproveitando o ensejo o Sr. João 100 
Mendes Barreto declarou sua preocupação quanto ao xisto, questionando os prefeitos e empresários se 101 
estariam dispostos a concordar com a negativa da exploração do gás, além de alertar a sociedade para que 102 
ela esteja preparada para decisões políticas inconscientes e esclarecendo sobre a importância de proteger 103 
as nascentes que abastecem nossos mananciais. Em seguida, a palavra é passada a Exma Srª Prefeita 104 
Sandra Kasai, que comentou sobre o orgulho que sente em conhecer e conviver com prefeitos municipais 105 
que têm uma linha de sustentabilidade ambiental e que respeitam e priorizam o meio ambiente em suas 106 
ações, além de afirmar que os chefes municipais assumirão com os seus compromissos, pois não estarão 107 
pensando apenas no ganho financeiro que porventura essa exploração poderá trazer, mas em honrar com a 108 
sustentabilidade assumida e respeitando sempre o meio ambiente. Posteriormente, a palavra é passada ao 109 
Sr. Manuel Guerra que esclareceu que o processo de licitação feito para exploração do gás na Bacia do 110 
Paraná, no seu entendimento, foi realizado de forma ilegal e acredita que a aprovação da Moção tem um 111 
papel fundamental de iniciar um procedimento legal para barrar este processo licitatório. O Exmo. Sr. 112 
Prefeito Jorge Duran, na sequência, declarou seu apoio à Moção do CBH-PP, reiterando que ela pode 113 
considerada como início de um procedimento, externando a opinião de todos os segmentos da sociedade 114 
envolvidos nessa questão e se dispondo a acompanhar junto à Diretoria do CBH-PP os andamentos deste 115 
processo junto ao Ministério Público Federal. O Sr. Cezar Leal pediu a palavra para fazer algumas 116 
considerações e aproveitou a oportunidade para comentar sobre a Resolução Secretaria Estadual do Meio 117 
Ambiente nº 54/2008 que diz que todos os empreendimentos visando o licenciamento que têm impactos 118 
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sobre os recursos hídricos devem ser apreciados pelos Comitês de Bacias e solicitou a correção deste 119 
trecho na Minuta de Moção, contudo o Sr. Murilo Cavalheiro esclareceu que, foi colocada como 120 
recomendação na Moção, porque não cabe ao órgão estadual este licenciamento ambiental e sim ao órgão 121 
federal. O Sr. Marcelo Néias, pediu a palavra para esclarecer ainda que, a extração do gás de xisto é 122 
considerada uma exploração mineral e, portanto, o licenciamento fica a encargo do IBAMA e não do órgão 123 
estadual. Prosseguindo, a palavra é passada ao Sr. José Catarino que, alertou a todos sobre muitos 124 
interesses que possam estar por trás deste tipo de empreendimento, sobretudo atualmente, onde quase 125 
todos os dias são descobertos novos escândalos de corrupção que assolam o país. Comentou ainda que é 126 
papel dos municípios levar informação à população, propôs ao Rotary também servir como meio de 127 
comunicação, visto que está presente em quase todos os municípios. Alertou que esse papel é 128 
fundamental, uma vez que envolve altos valores econômicos e este possa ser considerado como prioridade 129 
das administrações e população em geral. Posteriormente, o Exmo. Sr. Prefeito de Mirante do 130 
Paranapanema, Sr. Carlos Alberto Vieira pediu a palavra parabenizando toda a equipe do Comitê de Bacia 131 
pelos trabalhos realizados, tanto na organização, quanto no compromisso. Ainda, aproveitou o ensejo para 132 
relembrar um fato ocorrido no município de Mirante do Paranapanema, quando a empresa Paulipetro 133 
investiu milhões de reais na perfuração um poço para extração petróleo e gás natural, contudo, o referido 134 
poço ficou lacrado. Salientou que, os recursos naturais, não somente a extração do gás em questão deve 135 
ser explorados de forma responsável e por isso é favorável a Moção. Após considerações, a palavra é 136 
novamente passada ao Profº. Cézar Leal que recomendou que o Departamento de Águas e Energia Elétrica 137 
– DAEE consulte o Comitê de Bacia antes de emitir a respectiva outorga da água subterrânea utilizada no 138 
processo da exploração do gás de xisto. Prosseguindo, o Sr. Sandro Selmo esclareceu existe a 139 
possibilidade de restringir locais para não serem outorgados, entretanto o Comitê deverá realizar um 140 
estudo, posteriormente deliberar e levar ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que se aprovado, 141 
poderá restringir certos locais para emissão de outorgas para determinados fins.  O Sr. Marcelo Néias, 142 
aproveitou para dizer que seria uma oportunidade criar um Grupo de Trabalho que debatesse esses 143 
assuntos, tal qual o Grupo de Trabalho sobre o Nitrato por exemplo, para que o Comitê fosse menos 144 
consultivo e mais deliberativo nessas questões. Após o momento de contribuições, o Sr. Presidente colocou 145 
a Moção em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo com os assuntos da pauta, o 146 
Sr. Enio colocou em apreciação a Deliberação CBH-PP/159/14 de 21/11/2014 que "Aprova o Relatório de 147 
Situação dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2013)" e solicitou que o Sr. Murilo 148 
Cavalheiro fizesse uma breve apresentação dos trabalhos executados. Após, a Deliberação foi colocada em 149 
votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em apreciação a Deliberação 150 
CBH-PP/160/14 de 21/11/14 que "Aprova a convocação dos segmentos Sociedade Civil, Estado e 151 
Municípios visando à renovação da diretoria e composição do CBH-PP para o biênio 2015/2016, solicitando 152 
ao Sr. Marcelo, coordenador da CT-AI que procedesse a apresentação da Deliberação em questão. 153 
Posteriormente, com a palavra o presidente do CBH-PP, Sr. Ênio Magro, abriu para comentários e lembrou 154 
a todos os prefeitos que o próximo mandato do Comitê será até Março de 2017, e por isso, talvez seja 155 
interessante o mandato de um prefeito que tenha direito à reeleição municipal para que os mandatos se 156 
coincidam. Após, colocou a Deliberação em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Passando 157 
então para outros assuntos, a Exma. Sr. Prefeita Sandra Kasai se colocou à disposição para candidatura à 158 
Presidência do CBH-PP. O Sr. Enio Magro, passou a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito Sidnei para fazer suas 159 
considerações finais, que agradeceu a todos pela presença e desejou ótimos trabalhos no mandato 160 
seguinte. Em seguida, o Sr. Secretario Executivo também fez suas considerações finais e agradecimentos e 161 
passou a palavra ao Sr. Presidente, que agradeceu a todos os membros e convidados e encerrou a reunião. 162 
Não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no 163 
final. Presidente Epitácio, 21 de novembro de 2014, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 164 
Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo .  165 
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Secretário Executivo do CBH-PP 

 


