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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.1
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, na sede da2
Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região, realizou-se a 42ª Reunião3
Ordinária do CBH-PP, biênio 2015/2016, onde estiveram presentes os representantes dos seguintes segmentos:4
Estado (Titulares): Sandro Roberto Selmo (DAEE); Gilmar José Peixoto (SABESP); Maria Cristina Rizk (UNESP);5
João Menezes de Souza Neto (CATI/EDR Presidente Prudente); Diego Henriques Santos (CODASP); Adalberto6
Lanziani (CDA); Ricardo Firetti (APTA) e Carla de Souza Leão (SMA/ CBRN). Tendo em vista a ausência de7
cinco titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguin tes suplentes do segmento Estado: Celso8
Machado (CESP); Márcia Regina Calles de Jesus Souza (SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA); Maria9
Cristina Lamante Marques Gomes (SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO) e Hilton Ubukata (CETESB).10
Sociedade Civil (Titulares): Célia Regina Araújo dos Santos (SINTAEMA); Vandir Pedroso de Almeida (FIESP);11
João Mendes Barreto (ASSOCIAÇÃO DO COMITE PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO12
CIDADÃO DE TARABAI); Julieta Felix Duela (ASSOCIAÇÃO ARARAJUBA); Marcelo Gomes de Oliveira Néias13
(ASSOCIAÇÃO DOS ENG. AGRÔ. ARQ. DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO); Adílio Troiani (UDOP); Ivan14
Takeshi Toyama (ABRAGE); Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); Tendo em vista a ausência de cinco titulares,15
assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do s egmento Sociedade Civil: Murilo Mendes de16
Ângelo (IESPP) e Lilian Regina de Oliveira Moreira Gualda (Fundação Uniesp Solidária). Municípios (Titulares):17
Exma. Srª. Prefeita Sandra Aparecida de Souza Kasai (ROSANA); Exmo Sr. Prefeito Elias Natalino Pereira18
(TARABAI); Srª. Jaqueline Claro Polegatto representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Orlando Padovan19
(PIRAPOZINHO); Exmo Sr. Prefeito Ênio Magro (NARANDIBA); Exmo Sr. Prefeito Jorge Duran Gonçales20
(PRESIDENTE VENCESLAU) e Exmo Sr. Prefeito Elias Pereira Natalino (TARABAI). Tendo em vista a ausência21
de oito titulares, assumiram nos termos do Estatuto o seguin te suplente do segmento Municípios Exmo.22
Senhor Prefeito Ailton Cesar Herling (TEODORO SAMPAIO); Exmo Sr. Prefeito Carlos Alberto Vieira (Mirante do23
Paranapanema) e Exma Srª. Prefeita Celeide Aparecida Floriano (INDIANA). Estiveram presentes ainda,24
convidados do CBH-PP conforme registro próprio. O Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sr. Murilo25
Gonçalves Cavalheiro, agradeceu a presença de todos, convocou os membros a tomarem seus assentos para26
iniciar a reunião e agradeceu em nome da Secretaria Executiva o Sr. José Alberto de Barros Fial, Presidente da27
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região que gentilmente cedeu28
este espaço para a realização da reunião. Em seguida, solicitou a atenção de todos para apresentação do Engº29
Gilmar José Peixoto “ABASTACIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE -30
TRANSPOSIÇÃO DO RIO DO PEIXE" / CAPTAÇÃO RIO SANTO ANATÁCIO". Após a apresentação, a palavra31
foi passada a Exma. Srª. Sandra Kasai, Presidente do CBH-PP e Prefeita de Rosana, que agradeceu presença de32
todos, além de enaltecer a presença do Sr. Vandir de Almeida Pedroso, representante da FIESP, o qual foi eleito33
na cidade de Londrina para fazer parte da nova diretoria do CBH-Paranapanema, como 1º Vice- Presidente. Ainda34
com a palavra, a Presidente do CBH-PP agradeceu a presença do Sr. Ronaldo Borges, assessor do Sr. Deputado35
Estadual Mauro Bragato e transmitiu o abraço enviado a todos os presentes. Posteriormente, a palavra foi36
passada ao Sr. Vice-Presidente, Marcelo Gomes de Oliveira Néias que desejou um bom andamento aos trabalhos.37
Na sequência, com a palavra o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a todos38
os presentes e apresentou o Engº Agrônomo João Menezes, Diretor da CATI/EDR Presidente Prudente, que fez a39
entrega do Plano Diretor de Controle de Erosão Rural, realizado pela CATI abrangendo 2 municípios da UGRHI-40
22, na bacia do Rio Laranja Doce, municípios de Regente Feijó e Taciba. Posteriormente, novamente com a41
palavra, o Sr. Sandro comunicou sobre os andamentos dos trabalhos do CBH-Paranapanema e passou aos42
informes da secretaria executiva do CBH-PP. Dando continuidade aos trabalhos da reunião, a Presidente Sandra43
solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou à Presidente do44
CBH-PP que houve quorum para a instalação da reunião e iniciaram as substituições dos membros titulares45
ausentes pelos membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a46
verificação, a Srª Sandra solicitou ao Sr. Secretário Executivo que procedesse à leitura da pauta da 42ª Reunião47
Ordinária do CBH-PP, sendo: Apreciação da Ata da reunião anterior; apreciação da Deliberação “AD48
REFERENDUM” CBH-PP/175/ 2016, de 07 de novembro de 2016 que "Referenda as indicações dos membros do49
CBH-PARANAPANEMA representantes do Poder Público Municipal, dos Usuários e das Entidades Civis de50
Recursos Hídricos com atuação na UGRHI-22"; Minuta de Deliberação CBH-PP/176/2016, de 03/12/2016, que51
"Aprova a convocação dos segmentos Sociedade Civil, Estado e Municípios visando à renovação da Diretoria e52
composição do CBH-PP para o biênio 2017/2018"; Minuta de Deliberação CBH-PP/177/2016 de 03/12/2016, que53
“Aprova o Relatório I (Diagnóstico e Plano de Ação) do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 (2016/2027) e o54
Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ano base 2015 (Integrado)”; outros assuntos e encerramento.55
Posteriormente, a Srª Presidente retomou os assuntos e solicitou aos membros a dispensa da leitura da ata da56
última reunião, uma vez que a cópia consta no material entregue e foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia57
21 de maio de 2016. Acolhida a dispensa, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo,58
ainda com a palavra colocou em apreciação a Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP/175/2016 e solicitou ao59
Sr. Sandro para explicar os detalhes da referida Deliberação. Na sequência, foi colocada em votação, cuja60
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aprovação se deu por unanimidade. Dando prosseguimento, a Presidente passou à apreciação da Minuta de61
Deliberação CBH-PP/176/2016, solicitando ao Sr. Marcelo Néias que procedesse aos esclarecimentos do seu62
conteúdo. Posteriormente, a referida Deliberação foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A Srª63
Presidente Sandra colocou em apreciação a Minuta de Deliberação CBH-PP/177/2016 e solicitou ao Sr. Augusto64
Marques Leme, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS), que65
explanasse a referida Deliberação. Com a palavra, o Sr. Augusto fez a leitura dos conteúdos, esclarecendo sobre66
as modificações em razão da revogação da Deliberação CRH nº 185/2016 pela Deliberação CRH nº188/2016,67
cuja alteração foi apresentada, posteriormente, pelo Sr. Murilo Cavalheiro. Na sequência, a palavra foi passada ao68
Sr. Murilo que apresentou o conteúdo do Relatório I (Diagnóstico e Plano de Ação) do Plano de Bacia Hidrográfica69
da UGRHI-22 (2016/2027) e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ano base 2015 (Integrado), bem como70
as alterações realizadas, além de agradecer a contribuição de todos os colaboradores e o Grupo de Trabalho do71
Plano de Bacia. A palavra foi passada a Srª Presidente, que abriu para comentários dos membros que quiserem72
se pronunciar. Em seguida, o Sr. João Mendes Barreto parabenizou pelo trabalho feito e disse que o presente73
relatório é um instrumento para toda população, contudo, é preciso que a sociedade saiba como utilizá-lo, bem74
como transformá-lo em compromisso para as futuras gerações. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr.75
José Catarino que parabenizou a realização do Plano e enalteceu dizendo que este é o maior trabalho da região,76
que de forma consolidada têm as diretrizes para as ações de recuperação ambiental do Pontal do Paranapanema.77
Com a palavra, a Presidente do CBH-PP colocou a Deliberação em votação e a mesma foi aprovada por78
unanimidade. Prosseguindo aos assuntos da pauta, a palavra foi aberta para outros assuntos. Aproveitando o79
ensejo, o Sr. Carlos Arraes fez a leitura de uma proposta da CDPEMA para que o comitê aprovasse e enviasse80
uma moção de repúdio aos atos dos Deputados Federais que aprovaram na Câmara um Projeto de Emenda81
Constitucional de forma silenciosa. Na sequência, o Sr. João Mendes pediu a palavra e disse que as nascentes82
dos municípios devem ser preservadas e recuperadas, solicitando aos prefeitos maior atenção a elas. Na mesma83
oportunidade, o Sr. Sandro comentou que a Plenária do CBH-PP precisa indicar duas pessoas para compor a84
Câmara Técnica de Integração e Participação (CTIPA) do CBH-Paranapanema. Esclareceu ainda, que ele foi o85
relator e o Professor Antonio Cezar Leal o coordenador deste quadriênio e na ocasião a Plenária, de forma,86
unânime aprovou a continuidade dos trabalhos. Prosseguindo, o Exmo Sr. Prefeito Jorge Duran pediu a palavra e87
enalteceu os trabalhos realizados pela Exma Prefeita Sandra no âmbito do CBH-PP, desejando sucesso na88
carreira, uma vez que não concorreu à reeleição no município de Rosana. Ainda, esclareceu sobre as obras de89
saneamento do município de Presidente Venceslau, dizendo que a Estação de Tratamento de Esgoto – Norte já90
está operando e as da Estação de Tratamento de Esgoto – Sul estão em andamento, observou ainda, que o91
atraso se deu em razão do contingenciamento de recurso financeiro do governo, mas que em breve também92
entrará em operação e atingirá 100% do tratamento de esgoto do município. Posteriormente, a Sra. Sandra,93
Presidente do CBH-PP, citou a proposta feita pelo Sr. Carlos Arraes dizendo que se solidariza à questão, contudo,94
mostrou preocupação, pois o CBH-PP pode transparecer uma retaliação, o que não é apropriada ao colegiado.95
Com a palavra, o Sr. Marcelo Néias propôs que o documento do Sr. Carlos Arraes fosse transcrito e enviado à96
Secretaria Executiva e posteriormente analisado pela Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-AI) para97
verificar se o CBH-PP tem atribuição legal, sugerindo uma reunião específica da Câmara Técnica. Além disso,98
propôs ao Sr. Carlos Arraes que enviasse o repúdio via CDPEMA, caso a reunião não seja realizada a tempo.99
Com a palavra, o Sr. Sandro esclareceu a todos que, além de ser analisada pela câmara, é necessário maior100
embasamento de leis e consulta a estâncias superiores da CRHI, constando a possibilidade do Comitê realizar101
essa moção de repúdio, uma vez que foge dos objetivos do colegiado. Durante as discussões, o Sr. Marcelo102
adequou sua sugestão, propondo o envio do texto à CT-AI ou o CBH-PP não se manifestar, caso não seja103
apreciado pela câmara técnica, pois necessita de fundamentação legal. No mesmo sentido, a Presidente do CBH-104
PP opinou favorável ao encaminhamento à CT-AI e que a reunião seja feita de forma urgente para tratar do105
assunto. Ninguém se opôs à proposta do Sr. Marcelo Néias e em seguida solicitou ao Sr. Carlos Arraes se106
concordaria em enviar à Secretaria Executiva o texto para avaliação, contudo, o proponente não permaneceu até107
o encerramento das discussões e, portanto, nada foi decidido. Ao final, a Srª Presidente agradeceu pelo apoio108
neste biênio, bem como o auxílio da Secretaria Executiva no seu mandato e encerrou a reunião. Não havendo109
mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente110
Prudente, dois de dezembro de 2016, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”,111
Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.112

_____________________
Sandro Roberto Selmo

Secretário Executivo do CBH-PP


