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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA. 1 
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quinze às nove horas, na sede da Associação Recreativa e Esportiva 2 
dos Funcionários das Penitenciárias de Presidente Venceslau/SP, realizou-se a 36ª Reunião Extraordinária do CBH-3 
PP, biênio 2015/2016, onde estiveram presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Titulares): 4 
Sandro Roberto Selmo (DAEE) João Luis Bravo Mendes (FUNDAÇÃO ITESP); Décio Dias Cesco (SABESP); João 5 
Menezes de Souza Neto (CATI/EDR/ PRESIDENTE VENCESLAU); Diego Henriques Santos (CODASP); e Mauro 6 
Villanova (CDHU). Tendo em vista a ausência de sete titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguintes 7 
suplentes do segmento Estado: Paulo Cesar Durante (SEC.ESTADUAL DA SAÚDE); Márcia Regina C. de Jesus 8 
Souza (SEC. ESTADUAL DA FAZENDA); Lúcia Satie Nishijima ( D.E SANTO ANASTÁCIO); Hilton Ubukata (CETESB); 9 
Gláucia Aparecida Rosa Cintra (D.E PRES.PRUDENTE); Renata Ribeiro (FCT/UNESP) e Celso Machado (CESP). 10 
Sociedade Civil (Titulares): Maria das Graças de Souza (IPE); Vandir Pedroso de Almeida (FIESP); Maurício Fava 11 
Rúbio (ABRAGE); Carlos Marcelo Garcia Junqueira (SINDICATO RURAL DE PRES. PRUDENTE); Célia Regina Araújo 12 
dos Santos (SINTAEMA); Marcelo Gomes de Oliveira Néias (ASSOC. DOS ENG. ARQ. E AGR. DE PRES. 13 
PRUDENTE E REGIÃO) e João Mendes Barreto (ASSOCIAÇÃO DO COMITE PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA 14 
DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI). Tendo em vista a ausência de 6 titulares, assumiram nos termos do 15 
Estatuto os seguintes suplentes do segmento Sociedade Civil: Murilo Mendes (IESPP); José Alberto Mangas 16 
Pereira Catarino (PONTAL FLORA); Irene Sartori Nehring (ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL SOROPTIMISTA) e Ênio 17 
de Freitas (SINDICATO RURAL DE PRES. BERNARDES). Municípios (Titulares): Exma. Srª. Prefeita Sandra 18 
Aparecida de Souza Kasai (ROSANA); Sr. Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira representando por portaria o 19 
Exmo. Sr. Prefeito Antônio Leal Cordeiro (MARTINÓPOLIS); Exmo Sr. Prefeito Jorge Duran Gonçalez 20 
(PRES.VENCESLAU); Exmo Sr. Prefeito Sidnei Caio da Silva Junqueira (PRES. EPITÁCIO); Exmo Sr. Prefeito Alaor 21 
Aparecido Bernal Dias (SANTO ANASTÁCIO) Exmo. Sr. Prefeito Elias Natalino Pereira (TARABAI); Srª. Jaqueline 22 
Claro Polegatto representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Orlando Padovan (PIRAPOZINHO) e Sr. José Luiz 23 
Udenal representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Adailton Cesar Menossi (ANHUMAS) Tendo em vista a 24 
ausência de 8 titulares, assumiu nos termos do Estatuto o seguinte suplente do segmento Municípios Exma. 25 
Srª. Prefeita Rosa de Lima de Alcântara Zakir (IEPÊ). Estiveram presentes ainda, convidados do CBH-PP conforme 26 
registro próprio. O Secretario Executivo Adjunto do CBH-PP, Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, agradeceu a presença 27 
de todos, convocou os membros a tomarem seus assentos para iniciar a reunião e agradeceu em nome da Secretaria 28 
Executiva ao Sr. Claudinei dos Santos, presidente da Associação Recreativa e Esportiva dos Funcionários das 29 
Penitenciárias de Presidente Venceslau/SP por ceder o espaço a realização da 36ª Reunião Extraordinária do CBH-30 
PP. Em seguida, solicitou a atenção de todos para apresentação da Engenheira do DAEE, Juliana Correa Bertocco 31 
Mazarelli, que expôs as obras na região executadas junto ao Programa Água Limpa, incluindo a obra em fase de 32 
conclusão da lagoa de tratamento de esgoto de Presidente Venceslau – Lagoa Norte e lagoas do município de Caiuá. 33 
Após, o Sr Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos e passou a 34 
palavra a Exma. Srª. Sandra Kasai, Presidente do CBH-PP e Prefeita de Rosana que também agradeceu presença de 35 
todos, inclusive, a do Prefeito Anfitrião, do Presidente da Câmara Legislativa de Presidente Venceslau, Sr. Eliseu Bayer 36 
e agradeceu ainda a confiança depositada a ela para o mandato que se inicia neste biênio. Aproveitando o ensejo a 37 
Presidente agradeceu também a presença do Sr. Sérgio Maroto, representante do Deputado Estadual Sr. Mauro 38 
Bragato e ao Sr. Rodolfo Seddig, assessor do Deputado Federal Major Olímpio. Posteriormente, a Srª Presidente 39 
passou a palavra ao Prefeito Jorge Duran Gonçalez que fez suas considerações iniciais agradecendo a presença de 40 
todos e ressaltou a importância do município participar do Comitê. Posteriormente, a palavra foi passada ao Presidente 41 
da Câmara de Vereadores Sr. Eliseu Bayer que agradeceu o CBH-PP pelo convite e deu boas-vindas a todos. Após, o 42 
Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Néias, Vice-Presidente do CBH-PP, agradeceu aos presentes e salientou a participação 43 
dos envolvidos nos trabalhos das Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho. Após todos os agradecimentos, o Sr. 44 
Sandro expôs os informes da Secretaria Executiva do Comitê Interestadual da Bacia do Rio Paranapanema e em 45 
seguida os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Prosseguindo, a Sr.ª Sandra solicitou a verificação do 46 
quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou à Presidente do CBH-PP que houve quorum 47 
para a instalação da reunião e iniciaram as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes 48 
presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto.  Após a verificação, a Presidente do CBH-PP 49 
pediu ao Sr. Sandro que procedesse à leitura da pauta da 36ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo esta: 50 
Abertura da reunião; aprovação da Ata da Reunião Anterior; apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/165/2015 51 
que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para 52 
utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2015."; apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP /166/2015, que “Indica 53 
cancelamento dos Empreendimentos FEHIDRO PP-334/2013 e PP-347/2014, que têm como Tomador o Município de 54 
Presidente Venceslau, e cria demanda induzida para projeto único a ser apresentado ao FEHIDRO em 2016”; outros 55 
assuntos e encerramento. O Sr. Sandro aproveitou o momento para esclarecer a todos que o título da Minuta de 56 
Deliberação CBH-PP/166/2015 publicado no edital de convocação desta reunião está diferente ao que se encontra no 57 
material entregue, por motivos que serão explanados em momento oportuno. A Presidente retomou os assuntos e 58 
solicitou aos membros a dispensa da leitura da ata da última reunião, uma vez que a cópia consta no material entregue 59 
e foi publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de março de 2015. Acolhida a dispensa, a mesma a colocou em 60 
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votação, sendo aprovada por unanimidade. Posteriormente, solicitou ao Sr. Alvaro Yanagui que explanasse a respeito 61 
dos Mecanismos e Procedimentos para Priorização dos Recursos do FEHIDRO. Após os esclarecimentos, a 62 
Presidente colocou em apreciação a Minuta de Deliberação CBH-PP/165/2015 e convidou o Sr. Augusto Marques 63 
Leme, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS para explanar sobre os 64 
critérios estabelecidos por esta Câmara para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização 65 
dos Recursos do FEHIDRO de 2015. Em seguida, a Srª. Sandra colocou a Deliberação em discussão e aproveitando a 66 
oportunidade, o Sr. Maurício Fava Rúbio sugeriu que fosse inserido ao Artigo 6º, §2º o texto “e submetidas à plenária 67 
do CBH-PP”, conforme §1º do mesmo artigo. Posteriormente, o Exmo. Sr. Jorge Duran, prefeito de Presidente 68 
Venceslau manifestou preocupação quanto ao texto do Artigo 4º, que determina aos municípios autônomos a 69 
possibilidade de obtenção de recursos apenas se os mesmos tiverem todo o seu sistema de saneamento outorgado, e 70 
o município de Presidente Venceslau ainda não esta com as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) operando. O 71 
Secretário Executivo esclareceu que o Departamento de Águas e Energia Elétrica outorgará todos os usos existentes e 72 
aptos, independente da operação das ETEs, sendo que o lançamento pode ser objeto de outorga mesmo antes do final 73 
das obras. Após, para maiores esclarecimento, o Sr. Augusto explanou que o valor máximo para projetos de 74 
regularização de outorga foi aumentado, justamente para atender municípios maiores, como Presidente Venceslau, 75 
possibilitando assim a regularização de todos os usos. Em seguida, o Sr. João Mendes Barreto pediu a palavra e disse 76 
que a indicação de uma área de 1 (um) hectare para recomposição florestal de nascentes é limitada e pequena e que 77 
deveria ser ampliada. O Sr. Coordenador da CT-PAS esclareceu que esta indicação é uma área piloto designada pelo 78 
município para capacitação e treinamento, fomentando a educação ambiental. Reiterando, o Sr. Murilo Cavalheiro 79 
lembrou que a área em questão, não será para projetos de recomposição florestal, e sim para ações do projeto de 80 
Educação Ambiental, e que os municípios que apoiarem o projeto, terão direito a pontuação extra. Passando a palavra, 81 
o Sr. Mauro Vilanova, perguntou ao Sr. Jorge Duran sobre a situação das outorgas do município Presidente Venceslau. 82 
Em resposta, o Sr. Prefeito disse que entrará com projeto para regularizar todas as outorgas do município em 2015. 83 
Para complementar, o Sr. Murilo esclareceu que o objetivo do Artigo 4º não era dificultar o acesso dos municípios 84 
autônomos aos recursos do FEHIDRO, mas sim, abrir uma linha de crédito para a regularização das outorgas, uma 85 
vez, que os municípios têm dificuldade para tanto. Prosseguindo, a Presidente do CBH-PP colocou a Minuta de 86 
Deliberação em votação, com as devidas alterações a mesma foi aprovada por unanimidade. Passando para o próximo 87 
assunto da pauta, foi colocada em apreciação a Minuta de Deliberação CBH-PP/166/2015 e a Presidente solicitou ao 88 
Sr. Marcelo Néias, relator do GT-Projeto, que apresentasse a dinâmica dos trabalhos da CT-PAS e do grupo de 89 
trabalho que analisou o assunto, bem como o teor da minuta de Deliberação. Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias 90 
comentou que após solicitação do município de Presidente Venceslau para alteração de objetos de dois projetos 91 
FEHIDRO, a CT-PAS criou um grupo de trabalho específico para tratar do assunto e que após 02 reuniões o grupo 92 
sugeriu à CT-PAS o cancelamento dos dois projetos para retorno dos respectivos valores e a apresentação de um 93 
único projeto como demanda induzida para 2016. Com a palavra o Sr. Prefeito Jorge Duran solicitou o apoio de todos 94 
na aprovação da deliberação, ressaltando que o local dos projetos é constantemente castigado pelas enchentes e que 95 
a proposta visa resolver os problemas. Em seguida, a Srª. Presidente a colocou em votação e a mesma foi aprovada 96 
por unanimidade. Dando continuidade na pauta para outros assuntos a palavra é passada ao Sr. José Catarino para 97 
explanar sobre os objetivos e produtos do Projeto da Pontal Flora, empreendimento PP-343/2014, que tem como título 98 
"CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS”.  O Sr. José 99 
Catarino, explica que o projeto visa capacitar agentes públicos municipais para fomentar a educação ambiental e 100 
solicitou o apoio e empenho de todos o municípios na execução deste importante projeto para o Pontal do 101 
Paranapanema. Em seguida, a Srª. Eliana Junqueira, coordenadora da CT-EA, fez uma breve apresentação sobre o 102 
evento “XVII Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água”, evento realizado em 20 de março do corrente 103 
ano, no Centro Cultural Matarazzo em Presidente Prudente, em comemoração ao Dia Mundial da Água. Ainda em 104 
outros assuntos o Sr. João Mendes salientou a todos sobre a importância da realização do Cadastro Ambiental Rural – 105 
CAR. Em seguida, o Sr. Marcelo Néias Vice-Presidente, agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Sr. 106 
Secretario Executivo que fez suas considerações finais e agradecimentos, passando a palavra a Srª. Presidente, que 107 
agradeceu a todos os membros e convidados, lembrou que a próxima reunião do CBH-PP será no município de 108 
Euclides da Cunha Paulista e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os 109 
relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, 17 de abril de 2015, “Comitê da Bacia 110 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.  111 

_____________________ 
Sandro Roberto Selmo 

Secretário Executivo do CBH-PP 


