Ata da 43ª Reunião Ordinária do CBH-PP de 03 de março de 2017.
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ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na sede da Associação
dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região, realizou-se a 43ª Reunião Ordinária
do CBH-PP, biênio 2015/2016, onde estiveram presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado
(Titulares): Sandro Roberto Selmo (DAEE); Luiz Takashi Tanaka (CETESB); Gilmar José Peixoto (SABESP);
Marco Aurélio Fernandes (CATI/EDR Presidente Prudente); Diego Henriques Santos (CODASP); Marco Túlio
Vanalli (ITESP); Ana Lúcia L. Alberti (APTA); Mauro Villanova (CDHU) e Rodrigo Bernardes Freire (SMA/ CBRN).
Tendo em vista a ausência de seis titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do
segmento Estado: Renata Ribeiro de Araújo (UNESP) e Márcia Regina Cales de Jesus Souza (SECRETARIA
ESTADUAL DA FAZENDA). Sociedade Civil (Titulares): Alba Regina Azevedo Arana (APEC/ UNOESTE); Maria
das Graças de Souza (IPE); Itamar Alves de Oliveira Junior (CIESP); Vandir Pedroso de Almeida (FIESP); Ivan
Takeshi Toyama (ABRAGE); Carlos Marcelo Garcia Junqueira (SIND.RURAL PRES.PRUDENTE); Carlos Alberto
Arraes (CDPEMA); Célia Regina Araújo dos Santos (SINTAEMA); Julieta Felix Duela (ASSOCIAÇÃO
ARARAJUBA) e João Mendes Barreto (ASSOCIAÇÃO DO COMITE PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS
DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI). Tendo em vista a ausência de três titulares, assumiram nos termos
do Estatuto os seguintes suplentes do segmento Sociedade Civil: Murilo Mendes de Ângelo (IESPP); Ênio de
Freitas Menezes (SIND. RURAL PRES. BERNARDES) e Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCAMB). Municípios
(Titulares): Exmo. Sr. Prefeito Itamar dos Santos Silva (NARANDIBA); Exmo Sr. Prefeito Cristiano Macedo Engel
(MARTINÓPÓLIS); Srª. Lívia A. S. Josué representando por portaria o Exmo. Sr. Jorge Duran Gonçales
(PRESIDENTE VENCESLAU); Exmo. Sr Prefeito Cristian Fuziki Ikeda (EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA); Exma
Srª Prefeita Cássia Furlan (PRESIDENTE EPITÁCIO); Exmo Sr Prefeito José Roque da Silva (TARABAI); Exmo Sr
Prefeito Orlando Padovan (PIRAPOZINHO) e Exmo Sr Prefeito Nelson Roberto Bugalho (PRESIDENTE
PRUDENTE). Tendo em vista a ausência de cinco titulares, assumiram nos termos do Estatuto o seguinte
suplente do segmento Municípios Exmo. Sr Prefeito Antônio Menossi (IEPÊ); Exmo Sr Prefeito Ailton Cesar
Herling (TEODORO SAMPAIO); Exmo Sr Prefeito Marco Antonio Pereira Rocha (REGENTE FEIJÓ) e Exma Srª.
Prefeita Celeide Aparecida Floriano (INDIANA). Estiveram presentes ainda, convidados do CBH-PP conforme
registro próprio. O Sr Alvaro Yanagui agradeceu a presença de todos, convocou os membros a tomarem seus
assentos para iniciar a reunião e agradeceu em nome da Secretaria Executiva o Sr. José Alberto de Barros Fial,
Presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região que
gentilmente cedeu este espaço para a realização da reunião. Em seguida, solicitou a atenção de todos para
apresentação do vídeo com o tema "CAMINHO DAS ÁGUAS - BACIAS HIDROGRÁFICAS" PRODUÇÃO DA
EMBRAPA. Após a apresentação, a palavra foi passada ao Secretário Executivo do CBH-PP, Sr. Sandro que
agradeceu presença de todos, enalteceu a presença dos prefeitos presentes, ainda os representantes presentes
dos segmentos Sociedade Civil e Estado, bem como o Sr Ronaldo Borges e Sr Antero França, Superintendente da
SABESP. Posteriormente, justificou a ausência da Srª Sandra Aparecida de Souza Kasai, cujo mandato do
executivo de Rosana se encerrou, deixando assim de presidir também o Comitê. Além disso justificou ausência do
Sr Marcelo Néias, Vice-Presidente, que se encontra em viagem. Isto posto, esclareceu que de acordo com o Art.
22 do Estatuto do CBH-PP, este justifica a sua condução para presidir a presente Assembleia. Prosseguindo, a
palavra foi passada ao Sr Murilo Gonçalves Cavalheiro, que agradeceu a presença de todos e esclareceu sobre o
objetivo do Comitê de bacias, cujo foco é a gestão dos recursos hídricos, para garantir este bem em quantidade e
qualidade. Na sequência, a palavra foi passada ao Sr Sandro, que anunciou sobre os andamentos dos trabalhos
do CBH-Paranapanema e passou a palavra ao Secretário Executivo Adjunto para que procedesse aos informes da
Secretaria Executiva do CBH-PP. Dando continuidade aos trabalhos da reunião, o Sr Sandro solicitou a verificação
do quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo Adjunto informou que houve quorum para a
instalação da reunião e iniciaram as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes
presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a verificação, foi feita a leitura da pauta
da 43ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo: Apreciação da Ata da reunião anterior; apreciação da Minuta de
Deliberação CBH-PP/178/2017, de 03 de março de 2017 que “Aprova a indicação de Representantes para os
segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios para compor o CBH-PP relativo ao período de 01/04/2017 a
31/03/2019"; apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/179/2017, de 03 de março de 2017 que "Aprova a
eleição e posse da Diretoria do CBH-PP para o mandato relativo ao período de 01/04/2017 a 31/03/2019”;
apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/180/2017 de 03 de março de 2017 que
"Aprova a indicação de Representantes dos segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios, para compor as
Câmaras Técnicas do CBH-PP relativo ao período de 01/04/2017 a 31/03/2019"; outros assuntos e encerramento.
Posteriormente, o Sr Sandro passou para a apreciação da ata da 42ª Reunião Ordinária do CBH-PP, que realizouse em 02 de dezembro de 2016, contudo, solicitou a dispensa da leitura, uma vez que a cópia consta no material
entregue e foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 16 de dezembro de 2016. Acolhida a dispensa, foi
colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Sr. Augusto Cesar Marques
Leme, coordenador da CT-PAS que apresentou como se deu o processo de indicação dos segmentos Estado,
Municípios e Sociedade civil para compor o CBH-PP, biênio 2017/2018, bem como eleição e posse da diretoria e
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composição das Câmaras Técnicas. Após os esclarecimentos, o Sr. Secretário Executivo encaminhou a palavra
ao Sr. Murilo para que procedesse a apresentação e a apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/178/2017,
que “Aprova a indicação de Representantes para os segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios para
compor o CBH-PP relativo ao período de 01/04/2017 a 31/03/2019". Realizada a apresentação, na sequência, o
Secretário Executivo, Sr. Sandro coloca a referida Deliberação para apreciação, em seguida para votação, a qual
aprovada por unanimidade. Seguindo, o Sr. Secretário Executivo novamente solicitou ao Sr Murilo para que
procedesse à apresentação da Minuta de Deliberação CBH-PP/179/2017. Na sequência, foi colocada em votação,
cuja aprovação se deu por unanimidade. Dando prosseguimento, o Secretário Executivo passou à apreciação da
Minuta de Deliberação CBH-PP/180/2017, solicitando, mais uma vez que o Sr. Murilo procedesse aos
esclarecimentos das indicações dos segmentos para compor as Câmaras Técnicas.Em seguida palavra foi
passada ao Sr. Sandro, que abriu para comentários, colocou a Deliberação em votação e a mesma foi aprovada
por unanimidade. Uma vez aprovadas as Deliberações, a palavra foi passada ao Exmo. Sr. Prefeito de Presidente
Prudente Nelson Bugalho eleito então Presidente do CBH-PP para suas considerações. Com a palavra, o Sr.
Presidente do CBH-PP cumprimentou os prefeitos presentes, todos os participantes membros de todos os
segmentos, agradeceu a confiança depositada para presidir o CBH-PP, que é um importante fórum de discussões
que tem o objetivo de cuidar dos recursos hídricos do Pontal, sobretudo, pelo fato da economia regional ser
baseada no agronegócio. Destacou ainda, que os quatro grandes reservatórios hidrelétricos poderiam ser mais
aproveitados economicamente de outras formas, como o lazer e turismo. Salientou que é preciso manejar os
recursos provenientes do gerenciamento dos recursos hídricos para obras e atividades que possam, efetivamente,
garantir a preservação, conservação e a qualidade dos recursos hídricos, de forma direta ou indireta. Por fim,
ressaltou que frente aos problemas ambientais, é necessário considerar principalmente o equilíbrio, a
responsabilidade e a prevalência do verdadeiro interesse público. Prosseguindo a palavra foi passada à VicePresidente eleita, Maria das Graças, que agradeceu a todos e disse sobre a grande responsabilidade de estar
representando a sociedade civil na vice-presidência, afirmou ainda sobre o comprometimento coletivo que terá
durante os dois anos seguintes. Posteriormente, aberta para outros assuntos, aproveitando o ensejo, o Sr. Carlos
Arraes sugeriu ao CBH-PP, em nome da CDPEMA, uma moção de repúdio à instalação de um aterro sanitário
privado, no bairro rural Timburi, no município de Presidente Prudente, e apoio aos moradores do bairro. Com a
palavra, o Sr. Sandro esclareceu que o referido local pertence à UGRHI-21, bacia do rio do Peixe e referente ao
assunto ocorrerá uma audiência pública, no qual poderá também levar o documento. Sendo assim, remeterá tal
documento ao Comitê competente. Na sequência, o Sr. Sandro passou a palavra ao Sr. Presidente do CBH-PP
que, esclareceu o licenciamento do aterro sanitário não é de competência da esfera municipal e sim do Estado,
através dos órgãos ambientais, bem como o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, e portanto não
cabe ao gestor municipal conceder a licença ambiental pertinente. Posteriormente, o Sr. Carlos Arraes com a
palavra parabenizou a presidência do CBH-PP e esclareceu que o objetivo da moção é apenas mostrar as
consequências sobre os recursos hídricos que a instalação do aterro sanitário poderá causar. Na sequência, a
palavra foi passada ao Sr. Vandir Pedroso que pronunciou sobre a competência do Estado em licenciar o aterro
sanitário, ainda que o papel do Comitê é analisar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio
Ambiente e não apoiar uma moção de repúdio. Posteriormente, com a palavra o Exmo Sr. Prefeito Cristiano, de
Martinópolis salientou que os muncípios da região carecem de um aterro sanitário, pois o transporte para o único
legalizado onera demais os cofres municipais e que a instalação de um novo seria uma solução de grande
importância para a região. O Sr. Roberto Ferron pediu a palavra e parabenizou a nova presidência e propôs ao
Comitê a retirada de pauta o item “outros assuntos”, caso seja necessária a inserção de um assunto importante,
que seja enviado à Secretaria Executiva. Prosseguindo, o Sr. João Mendes pediu a palavra e disse que os
gestores municipais deveriam investir na educação ambiental para a redução dos resíduos sólidos gerados. Ao
final, o Sr. Presidente ainda esclareceu que o aterro sanitário seria uma solução ambiental, em razão da grande
quantidade de resíduos sólidos gerados, e não um problema, como se tem falado, do mesmo modo que deve ser
levado em consideração sempre o o interesse público em detrimento do interesse privado. Com a palavra, o Sr.
Murilo Cavalheiro agradeceu os membros da gestão passada, bem como o mandato da Srª Sandra Kasai pela
participação ativa nas reuniões do CBH-PP. Prosseguindo, a Sr. Eliana D’arce, coordenadora da CT-EA
comunicou a todos sobre o evento do dia 22 de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, cujo tema
proposto é Água Residual. Esclareceu que o evento será realizado simultaneamente nas três diretorias de ensino,
em razão das dificuldades de deslocamento dos professores da rede estadual. Por fim, Não havendo mais nada a
tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, três de
março de 2017, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo –
Secretário Executivo.
_____________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP
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