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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDRO GRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA – CBH-PP. 1 
Aos seis dias do mês de março de dois mil e quinze às nove horas, na sede da Associação dos Engenheiros, 2 
Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região, em Presidente Prudente/SP, realizou-se a 39ª Reunião 3 
Ordinária do CBH-PP, onde estiveram presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Titulares):  4 
DAEE (Sandro Roberto Selmo); FUNDAÇÃO ITESP (Marco Túlio Vanalli); SABESP (Décio Dias Cesco); CESP 5 
(Antônio Carlos Aparecido Ehrenberg); CETESB (Luiz Takashi Tanaka); CATI/EDR/ PRESIDENTE VENCESLAU 6 
(Mário Augusto Totti); SMA/CBRN (Rodrigo Bernardes Freire); APTA (Sônia Maria Nalesso Marangoni Montes); 7 
UNESP/FCT (Renata Ribeiro de Araújo); D.E PRES.PRUDENTE (Gláucia Ap. Rosa Cintra); SECRETARIA ESTADUAL 8 
DA FAZENDA (Márcia Regina Calles de Jesus Souza) e CDHU (Mauro Villanova). Tendo em vista a ausência de um 9 
titular, assumiu nos termos do Estatuto o seguinte suplente do segmento Estado:  CDA – Coordenadoria de 10 
Defesa Agropecuária (Adalberto Lanziani) Sociedade Civil (Titulares):  APEC/UNOESTE (Paulo Roberto Iacia); 11 
SINTAEMA (Célia Regina Araújo dos Santos); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRÔNOMOS 12 
DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); ASSOCIAÇÃO DO COMITE PELA 13 
ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes Barreto); CIESP (Itamar 14 
Alves de Oliveira Júnior); ABRAGE (Maurício Fava Rúbio); PONTAL FLORA (José Alberto Mangas Pereira Catarino); 15 
SENAC (Antônio Tadeu da Costa) e CDPEMA (Carlos Alberto Arraes). Tendo em vista a ausência de 4 titulares, 16 
assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suple ntes do segmento Sociedade Civil: IBCAMB (Roberto 17 
Tadeu Miras Ferron); UNIESP (Murilo Mendes); ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL SOROPTIMISTA (Irene Sartori 18 
Nehring); FIESP( Vandir Pedroso de Almeida); e ARARAJUBA (Julieta Felix Duela). Municípios (Titulares):  19 
NARANDIBA (Exmo. Sr. Prefeito Enio Magro); ROSANA (Exmaª. Srª. Prefeita Sandra Aparecida de Souza Kasai); 20 
TEODORO SAMPAIO (Exmo. Sr. Prefeito Ailton César Herling); PRESIDENTE EPITÁCIO (Exmo Sr. Prefeito Sidnei 21 
Caio da Silva Junqueira); PRESIDENTE PRUDENTE (Sr. Wilson Portella Rodrigues, Secretário Municipal do Meio 22 
Ambiente, representando por Decreto o Exmo. Sr. Prefeito Milton Carlos de Mello); MARTINÓPOLIS (Amphilóphio 23 
Vinícius Andrade de Oliveira representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Rondinelli Pereira Oliveira) e MIRANTE 24 
DO PARANAPANEMA (Exmo. Sr. Prefeito Carlos Alberto Vieira). Tendo em vista a ausência de seis titulares, 25 
assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suple ntes do segmento Municípios  NANTES (Exmo Sr. Prefeito 26 
Aurélio Pereira dos Santos; PIRAPOZINHO (Exmo. Sr. Prefeito Orlando Padovan); EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 27 
(Exma Srª. Prefeita Camila Teodoro Nicácio de Lima) e IEPÊ (Exma Srª. Prefeita Rosa de Lima de Alcântara Zakir). 28 
Estiveram presentes ainda, convidados do CBH-PP conforme registro próprio. O Secretario Executivo Adjunto do CBH-29 
PP, Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, agradece a presença de todos, convoca os membros a tomarem seus assentos 30 
para começar a reunião e agradece em nome da Secretaria Executiva ao Sr. José Alberto de Barros Fial, presidente da 31 
Associação dos Engenheiros, por permitir a realização da 39ª Reunião Ordinária do CBH-PP. Em seguida, solicita a 32 
atenção de todos para a exposição de um vídeo institucional do Comitê. Após, o Sr Sandro Roberto Selmo, Secretário 33 
Executivo do CBH-PP, agradece a presença de todos e passa a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito Enio Magro, Presidente 34 
do CBH-PP e Prefeito de Narandiba que também agradece a presença de todos e comenta sobre o encontro que teve 35 
com o Secretario de Saneamento e Recursos Hídricos, Sr. Benedito Braga e disse que ele é um nome respeitável para 36 
enfrentar a crise hídrica vivida no Estado de São Paulo e inclusive com o papel de derrubar uma liminar que impede a 37 
transposição de um rio que tem o objetivo de abastecer um manancial. Disse ainda que, as ações dos CBHs são muito 38 
importantes no que tange a gestão dos recursos hídricos, inclusive salientou o Pontal do Paranapanema que é um dos 39 
mais ativos e muito bem articulado, destacando as grandes parcerias que aqui se faz presente. Posteriormente, o Sr. 40 
Presidente passa a palavra ao Vice-Presidente do CBH-PP, Sr. Marcelo Néias, que agradece a todos os envolvidos 41 
nos trabalhos das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho do biênio 2013/2014, inclusive salienta a importância do 42 
trabalho realizado na Moção cuja manifestação é contrária ao início de qualquer trabalho visando à exploração de gás 43 
não convencional (gás de xisto), enaltecendo do CBH-PP, pois foi o único colegiado que se manifestou diante deste 44 
assunto tão importante. Após, a palavra é passada ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP que traz os 45 
informes das atividades realizadas pelo Comitê Interestadual do Rio Paranapanema, o CBH-Paranapanema e os 46 
informes da Secretaria Executiva do Pontal do Paranapanema. Esclarece também que este ano ocorrerá o 7º Fórum 47 
Mundial da Água na Korea e em 2018 será a vez do Brasil sediar o evento, na cidade de Brasília. Posteriormente, o Sr. 48 
Enio solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O Sr. Sandro informou ao Presidente do CBH-PP 49 
que houve quorum para a instalação da reunião e iniciaram as substituições dos membros titulares ausentes pelos 50 
membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto.  Seguindo o Sr. Enio pede ao 51 
Secretário Executivo, que procedesse à leitura da pauta da 39ª Reunião Ordinária do CBH-PP, que segue: Abertura; 52 
Aprovação da Ata da Reunião Anterior; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/161/2015, de 06/03/2015. 53 
Aprova a indicação de Representantes para os segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios para compor o CBH-54 
PP relativo ao período de 01/04/2015 a 31/03/2016; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/162/2015 de 55 
06/03/2015. Aprova a eleição e posse da Diretoria do CBH-PP para o mandato relativo ao período de 01/04/2015 a 56 
31/03/2016; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/163/2015 de 06/03/2015. Aprova a indicação de 57 
Representantes dos segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios, para compor as Câmaras Técnicas do CBH-PP 58 
relativo ao período de 01/04/2015 a 31/03/2016; Outros assuntos e Encerramento. O Sr. Sandro explica que ainda há 59 
uma Minuta de Deliberação a ser apreciada que não consta na pauta, uma vez que ela foi criada em caráter de 60 
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urgência após o envio da pauta a todos os membros, contudo teve parecer favorável do GT-Cobrança, CT-PAS e CT-61 
AI para que fosse apresentada ao Plenário. Na sequência solicita ao Sr. Presidente a sua inclusão e, se aprovada, sua 62 
apreciação de forma preliminar. O Sr. Presidente coloca em votação a inclusão da Minuta de Deliberação CBH-63 
PP/164/2014 e posteriormente a inversão na pauta. Aprovada a inclusão, o Sr. Enio retoma os assuntos e solicita aos 64 
membros a dispensa da leitura da ata da última reunião, uma vez que a cópia consta no material entregue e foi 65 
publicada no Diário Oficial do Estado em 02/12/2014. Aceita a dispensa, o mesmo a coloca em votação e esta é 66 
aprovada por unanimidade. Posteriormente, pede ao Sr. Murilo Cavalheiro que explanasse a respeito desta Minuta de 67 
Deliberação CBH-PP/164/2015 que “Altera a redação do Artigo 6º da Deliberação CBH-PP/156/2014 de 13 de junho de 68 
2014”. Com a palavra o Sr. Murilo explica que houve uma solicitação do DGRH/CRHi para alterar e inserir uma tabela 69 
no Estudo de Fundamentação e consequentemente no Artigo 6º da Deliberação CBH-PP/156/2014. Esclarece que a 70 
alteração não modificará o conteúdo já apresentado e que só a fez por recomendação da Coordenadoria, inclusive 71 
disponibilizará as Deliberações no site do Comitê. Posteriormente, a Minuta é colocada em apreciação e votação, onde 72 
a mesma é aprovada por unanimidade. Em seguida é colocada em apreciação a Minuta de Deliberação CBH-73 
PP/161/2015 que “Aprova a indicação de Representantes para os segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios; 74 
para compor o CBH-PP no período de 01/04/2015 a 31/03/2017”. Com a palavra o Sr. Marcelo Néias explica como foi o 75 
processo de indicação dos representantes dos três segmentos em reuniões específicas que ocorreram em 04,05 e 06 76 
de fevereiro. O Sr. João Mendes Barreto solicita a palavra e comenta a respeito dos problemas atuais como por 77 
exemplo da dengue e em seguida o Sr. Roberto Ferron o interrompe para que, por uma questão de ordem, a reunião 78 
possa dar continuidade nos assuntos da pauta. Em seguida, o Sr. Presidente coloca em votação a respectiva demanda 79 
e a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequencia, coloca em apreciação a Minuta de Deliberação CBH-80 
PP/162/2015 que “Aprova a eleição e posse da Diretoria do CBH-PP para o mandato relativo ao período de 01/04/2015 81 
a 31/03/2017”. Após, o Sr. Marcelo novamente explana sobre as indicações dos segmentos para compor a Diretoria do 82 
CBH-PP para o Biênio 2015/2016 que foram feitas nas mesmas reuniões dos segmentos. Prosseguindo, a palavra é 83 
passada ao Sr. Carlos Alberto Arraes que parabenizou a diretoria do biênio passado e desejou bons trabalhos à nova 84 
composição e pediu aos membros toda dedicação nos trabalhos do Comitê. O Sr. Presidente coloca em votação a 85 
referida Minuta e a mesma é aprovada por unanimidade. Ainda com a palavra, o Sr. Enio coloca em apreciação a 86 
Minuta de Deliberação CBH-PP/163/2015 que “Aprova a indicação de Representantes dos segmentos: Estado, 87 
Sociedade Civil e Municípios, para compor as Câmaras Técnicas do CBH-PP relativo ao período de 01/04/2015 a 88 
31/03/2017” e solicita do Sr. Marcelo a dispensa da leitura da composição, uma vez que todos os membros presentes 89 
participaram e têm em mãos a deliberação da composição. Apreciada, o Sr. Sandro Selmo esclarece e solicita que a 90 
indicação do Escritório Regional de Planejamento do Estado de São Paulo – ERPLAN seja substituída pela Fundação 91 
Florestal na Plenária e Câmara Técnica, visto que o ERPLAN será desativado. Posteriormente, o Sr. José Catarino, 92 
apontou um erro na Deliberação CBH-PP/163/2015, onde a Pontal Flora estava indicada para as três Câmaras 93 
Técnicas, o que não foi acordado em reunião prévia da sociedade civil ocorrida dia 04 de fevereiro. Ainda, o Sr. Luiz 94 
Tanaka solicitou uma correção na razão social da CETESB, constando Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 95 
Após os devidos esclarecimentos foram feitas as correções e a Deliberação foi colocada em votação e aprovada por 96 
unanimidade. O Sr. Secretário Executivo pede a palavra e relembra a todos sobre as datas das reuniões das Câmaras 97 
Técnicas para indicação dos respectivos coordenadores e vice coordenadores do novo biênio e em seguida salienta a 98 
representação do Exmo Sr. Prefeito Sidnei Caio da Silva Junqueira, de Presidente Epitácio/SP, no 5º Grupo no 99 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH). Encerrada a pauta, o Sr. Enio Magro abre a palavra para outros 100 
assuntos e o Sr. Itamar de Oliveira ressalta que a CIESP, atenta às dificuldades frente à crise hídrica, disponibilizou um 101 
kit de redutores vazão de água para serem instalados nas torneiras, contribuindo com o não desperdício do recurso. 102 
Em seguida, o Sr. Carlos Arraes pede a palavra para salientar a importância da preservação das matas ciliares, 103 
atentando para que os projetos municipais foquem neste sentido. Posteriormente, o Sr. Rodrigo Bernardes aproveitou o 104 
ensejo para relembrar aos prefeitos e convidar técnicos municipais para um treinamento do Cadastro Ambiental Rural 105 
no dia 24 de março e que posteriormente todos serão formalmente convidados. A palavra é passada ao Exmo Sr. 106 
Prefeito Carlos Alberto Vieira, de Mirante do Paranapanema, que parabeniza os trabalhos realizados pelo CBH-PP e 107 
enfatiza a importância da Moção e o Parecer Técnico que abordou a questão do gás de xisto. Com a palavra, a Exma 108 
Srª Prefeita Sandra Kasai, presidente do novo biênio, faz uso da palavra para agradecer o apoio de todos, parabeniza 109 
o Presidente pelos relevantes trabalhos que realizou e diz que será um grande desafio dar continuidade, mas que 110 
certamente estará amparada por todos os membros deste Comitê. Em seguida, o Sr. Secretario Executivo também faz 111 
suas considerações finais e agradecimentos e passa a palavra ao Sr. Presidente, que agradece a todos os membros e 112 
convidados e encerra a reunião. Não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a 113 
presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, 06 de março de 2015, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 114 
Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.  115 
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Secretário Executivo do CBH-PP 


