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ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL1
DO PARANAPANEMA.2
Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, na3
sede da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e4
Região, realizou-se a 42ª Reunião Ordinária do CBH-PP, biênio 2015/2016, onde estiveram5
presentes os representantes dos três segmentos e convidados, conforme registro próprio. O6
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, convocou os7
membros a tomarem seus assentos para iniciar a reunião e agradeceu em nome da Secretaria8
Executiva o Sr. José Alberto de Barros Fial, Presidente da Associação dos Engenheiros,9
Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região que gentilmente cedeu este espaço10
para a realização da reunião. Em seguida, solicitou a atenção de todos para apresentação do11
Engº Gilmar José Peixoto “ABASTACIMENTO DE ÁGUA NA CIDADE DE PRESIDENTE12
PRUDENTE - TRANSPOSIÇÃO DO RIO DO PEIXE" / CAPTAÇÃO RIO SANTO ANATÁCIO".13
Após a apresentação, a palavra foi passada a Exma. Srª. Sandra Kasai, Presidente do CBH-PP14
e Prefeita de Rosana, que agradeceu presença de todos, além de enaltecer a presença do Sr.15
Vandir de Almeida Pedroso, representante da FIESP, o qual foi eleito para fazer parte da nova16
diretoria do CBH-Paranapanema, como 1º Vice- Presidente. Posteriormente, a palavra foi17
passada ao Sr. Vice-Presidente, Marcelo Gomes de Oliveira Néias que desejou um bom18
andamento aos trabalhos. Posteriormente,com a palavra, o Sr. Sandro comunicou sobre os19
andamentos dos trabalhos do CBH-Paranapanema e passou aos informes da secretaria20
executiva do CBH-PP. Dando continuidade aos trabalhos da reunião, a Presidente Sandra21
solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo22
informou à Presidente do CBH-PP que houve quorum para a instalação da reunião e iniciaram23
as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes presentes,24
conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a verificação, a Srª Sandra25
solicitou ao Sr. Secretário Executivo que procedesse à leitura da pauta da 42ª Reunião26
Ordinária do CBH-PP, sendo: Apreciação da Ata da reunião anterior; apreciação da27
Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP/175/ 2016, de 07 de novembro de 2016 que28
"Referenda as indicações dos membros do CBH-PARANAPANEMA representantes do Poder29
Público Municipal, dos Usuários e das Entidades Civis de Recursos Hídricos com atuação na30
UGRHI-22"; Minuta de Deliberação CBH-PP/176/2016, de 03/12/2016, que "Aprova a31
convocação dos segmentos Sociedade Civil, Estado e Municípios visando à renovação da32
Diretoria e composição do CBH-PP para o biênio 2017/2018"; Minuta de Deliberação CBH-33
PP/177/2016 de 03/12/2016, que “Aprova o Relatório I (Diagnóstico e Plano de Ação) do Plano34
de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 (2016/2027) e o Relatório de Situação dos Recursos35
Hídricos ano base 2015 (Integrado)”; outros assuntos e encerramento. Posteriormente, a Srª36
Presidente retomou os assuntos e solicitou aos membros a dispensa da leitura da ata da última37
reunião, uma vez que a cópia consta no material entregue e foi publicada no Diário Oficial do38
Estado no dia 21 de maio de 2016. Acolhida a dispensa, foi colocada em votação, sendo39
aprovada por unanimidade. Seguindo, ainda com a palavra colocou em apreciação a40
Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP/175/2016 e solicitou ao Sr. Sandro para explicar os41
detalhes da referida Deliberação. Na sequência, foi colocada em votação, cuja aprovação se42
deu por unanimidade. Dando prosseguimento, a Presidente passou à apreciação da Minuta de43
Deliberação CBH-PP/176/2016, solicitando ao Sr. Marcelo Néias que procedesse aos44
esclarecimentos do seu conteúdo. Posteriormente, a referida Deliberação foi colocada em45
votação e aprovada por unanimidade. A Srª Presidente Sandra colocou em apreciação a46
Minuta de Deliberação CBH-PP/177/2016 e solicitou ao Sr. Augusto Marques Leme,47
coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS), que48
explanasse a referida Deliberação. Com a palavra, o Sr. Augusto fez a leitura dos conteúdos,49
esclarecendo sobre as modificações em razão da revogação da Deliberação CRH nº 185/2016,50
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substituída pela Deliberação AD-Referendum CRH nº188/2016, cuja alteração foi apresentada,51
posteriormente, pelo Sr. Murilo Cavalheiro. Na sequência, a palavra foi passada ao Sr. Murilo52
que apresentou o conteúdo do Relatório I (Diagnóstico e Plano de Ação) do Plano de Bacia53
Hidrográfica da UGRHI-22 (2016/2027) e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos ano54
base 2015 (Integrado), bem como as alterações realizadas, além de agradecer a contribuição55
de todos os colaboradores e o Grupo de Trabalho do Plano de Bacia. A palavra foi passada a56
Srª Presidente, que abriu para comentários dos membros que quiserem se pronunciar. Em57
seguida, o Sr. João Mendes Barreto parabenizou pelo trabalho feito e disse que o presente58
relatório é um instrumento para toda população, contudo, é preciso que a sociedade saiba59
como utilizá-lo, bem como transformá-lo em compromisso para as futuras gerações.60
Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. José Catarino que parabenizou a realização do61
Plano e enalteceu dizendo que este é o maior trabalho da região, que de forma consolidada62
têm as diretrizes para as ações de recuperação ambiental do Pontal do Paranapanema. Com a63
palavra, a Presidente do CBH-PP colocou a Deliberação em votação e a mesma foi aprovada64
por unanimidade. Prosseguindo aos assuntos da pauta, a palavra foi aberta para outros65
assuntos. Houve intervenções referente a outros assuntos por parte do Sr. Carlos Arraes, Sr.66
João Mendes. Na mesma oportunidade, o Sr. Sandro comentou que a Plenária do CBH-PP67
precisa indicar duas pessoas para compor a Câmara Técnica de Integração e Participação68
(CTIPA) do CBH-Paranapanema. Esclareceu ainda, que o mesmo foi o relator do GT-Plano,69
grupo de trabalho oriundo desta câmara e o Professor Antonio Cezar Leal o coordenador deste70
GT, no quadriênio em curso, assim questionou a plenária se os mesmos poderiam continuar71
representado o CBH-PP, junto esta câmara técnica CTIPA, do CBH-Paranapanema, sendo que72
na ocasião a Plenária, de forma, unânime aprovou a continuidade dos trabalhos dos mesmos.73
Ao final, a Srª Presidente agradeceu pelo apoio neste biênio, bem como o auxílio da Secretaria74
Executiva no seu mandato e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a tratar, e tudo75
transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente,76
dois de dezembro de 2016, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-77
PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.78

_____________________
Sandro Roberto Selmo

Secretário Executivo do CBH-PP


