Ata da 36ª Reunião Extraordinária do CBH-PP de 17 de abril de 2015
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ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quinze às nove horas, na sede da Associação
Recreativa e Esportiva dos Funcionários das Penitenciárias de Presidente Venceslau/SP,
realizou-se a 36ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, onde estiveram presentes membros e
convidados conforme registro próprio. Inicialmente ocorreu apresentação referente a obras na
região executadas através do Programa Água Limpa. Posteriormente, a Exma. Srª. Sandra
Kasai, Presidente do CBH-PP e Prefeita de Rosana agradeceu presença de todos os membros
e convidados e passou a palavra ao Prefeito de Presidente Venceslau, Jorge Duran Gonçalez
que fez suas considerações iniciais agradecendo a presença de todos e ressaltou a
importância do município participar do Comitê. Após todos os agradecimentos, o Sr. Sandro
apresentou informes sobre andamento dos trabalhos do Comitê Interestadual da Bacia do Rio
Paranapanema e em seguida os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Prosseguindo,
a Sr.ª Sandra solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária, sendo informada
pelo Secretário Executivo que houve quorum para a realização da reunião. Após a verificação,
a Presidente do CBH-PP pediu ao Sr. Sandro que procedesse à leitura da pauta da 36ª
Reunião Extraordinária do CBH-PP. Depois a leitura, a Presidente retomou os assuntos e
solicitou aos membros a dispensa da leitura da ata da última reunião, uma vez que a cópia
consta no material entregue e foi publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de março de
2015. Acolhida a dispensa, a mesma a colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade.
Posteriormente, solicitou ao Sr. Alvaro Yanagui que explanasse a respeito dos Mecanismos e
Procedimentos para Priorização dos Recursos do FEHIDRO. Após, a Presidente colocou em
apreciação a Minuta de Deliberação CBH-PP/165/2015 e convidou o Sr. Augusto Marques
Leme, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento – CT-PAS
para explanar sobre os critérios propostos por esta câmara técnica, para fins de hierarquização
e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2015. Em
seguida, a Srª. Sandra colocou a Deliberação em discussão e o Sr. Maurício Fava Rúbio
sugeriu que fosse inserido ao Artigo 6º, §2º o texto “e submetidas à plenária do CBH-PP”,
conforme §1º do mesmo artigo. Posteriormente, o Exmo. Sr. Jorge Duran, prefeito de
Presidente Venceslau manifestou preocupação quanto ao texto do Artigo 4º, uma vez que o
município ainda não está com as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) operando e não
poderia pleitear recurso este ano. O Secretário Executivo esclareceu que o DAEE pode emitir
outorga a todos os usos existentes e aptos, independente da operação das ETEs e o
lançamento poderá ser objeto de outorga antes de finalizar as obras. Após, o Sr. Augusto
explicou que o valor máximo para projetos de regularização de outorga foi proposto de forma
a poder atender municípios maiores, como Presidente Venceslau. Em seguida, o Sr. João
Mendes Barreto pediu a palavra e disse que a indicação de uma área de 1 (um) hectare para
recomposição florestal de nascentes é limitada e pequena e que deveria ser ampliada. O Sr.
Murilo Cavalheiro lembrou que a área em questão, não será para projetos de recomposição
florestal, e sim para ações do projeto de Educação Ambiental, e que os municípios que
apoiarem o projeto, terão direito a pontuação extra. Em um momento de discussão acerca do
assunto da Deliberação, o Sr. Prefeito Jorge Duran esclareceu que entrará com projeto para
regularizar todas as outorgas do município em 2015 em função do que dispõe o Artigo 4º. Para
complementar, o Sr. Murilo explanou que o objetivo deste artigo não era dificultar o acesso dos
municípios autônomos aos recursos do FEHIDRO, mas sim, abrir uma linha de crédito para a
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regularização das outorgas, uma vez, que muitos têm dificuldades para tanto. Prosseguindo, a
Presidente do CBH-PP colocou a Minuta de Deliberação em votação, com as devidas
alterações a mesma foi aprovada por unanimidade. Passando para o próximo assunto da
pauta, foi colocada em apreciação a Minuta de Deliberação CBH-PP/166/2015 e a Presidente
solicitou ao Sr. Marcelo Néias, relator do GT-Projeto, que apresentasse a dinâmica dos
trabalhos da CT-PAS e do GT que analisou o assunto, bem como o teor da minuta de
Deliberação. Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias comentou que o município de Presidente
Venceslau solicitou a alteração de objetos de dois projetos FEHIDRO à CT-PAS e esta criou
um GT específico para tratar do assunto. Fora proposto o cancelamento dos dois projetos para
retorno dos respectivos valores e a apresentação de um único projeto como demanda induzida
para 2016. A Srª. Presidente a colocou em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade.
Dando continuidade na pauta para outros assuntos a palavra é passada ao Sr. José Catarino
que explanou sobre o Projeto da Pontal Flora, empreendimento PP-343/2014 "CAPACITAÇÃO
E TREINAMENTO PARA PRESERVAÇÃO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS”. Em
seguida, a Srª. Eliana Junqueira, coordenadora da CT-EA, apresentou sobre o evento “XVII
Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água”, realizado no último dia 20 de março,
no Centro Cultural Matarazzo em Presidente Prudente. Em seguida, a Srª. Presidente
agradeceu a todos os membros e convidados, lembrou que a próxima reunião do CBH-PP será
no município de Euclides da Cunha Paulista e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a
tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final.
Presidente Prudente, 17 de abril de 2015, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.
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