Ata da 38ª Reunião Extraordinária do CBH-PP de 28 de abril de 2017.
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ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos vinte e oito dias do mês de abril 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 38ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, biênio 2017/2018, onde
estiveram presentes os representantes dos três seguintes segmentos e convidados conforme
registro próprio. Iniciando a reunião foi solicitado a atenção de todos para apresentação do
vídeo com o tema "ÁGUA RESIDUAL”. Após a apresentação, a palavra foi passada ao Sr.
Presidente do CBH-PP e Prefeito de Presidente Prudente Sr. Nelson Bugalho, que agradeceu
presença de todos, deu boas vindas aos membros e passou a palavra ao Secretário Executivo,
Sr. Sandro, para apresentar os informes da Secretaria Executiva. Primeiramente, o Sr. Sandro
anunciou sobre os andamentos dos trabalhos do CBH-Paranapanema e suas respectivas
Câmaras Técnicas, bem como os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Dando
continuidade aos trabalhos da reunião, o Sr. Presidente solicitou a verificação do quorum para
a realização da Plenária. O Secretário Executivo 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 38ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo:
Apreciação da Ata da reunião anterior; apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/181/2017,
de 23/03/2017, que: "Aprova a Atualização do Plano de Investimentos 2016/2019, Volume II do
Relatório I do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22; Apreciação da Deliberação CBHPP/182/2017 de 28/04/2017, que: "Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de
hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO e
encerramento. Posteriormente, o Sr Presidente passou para a apreciação da ata da 43ª
Reunião Ordinária do CBH-PP que se realizou em 03 de março de 2017, 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 11 de março de 2017. Acolhida a dispensa, foi colocada em votação
sendo aprovada por unanimidade. A palavra foi passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário
Executivo Adjunto, que apresentou sobre a Deliberação AD REFERENDUM CBH-PP/181/2017
que dispõe sobre a atualização do Plano de Investimentos 2016/2019, Volume II do Relatório I
do Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema. Na sequência, o Presidente do
CBH-PP colocou a referida Deliberação para apreciação da Plenária e votação, a qual
aprovada por unanimidade. O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Alvaro Yanagui, ViceCoordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-AI) para proceder à
apresentação dos mecanismos e procedimentos para priorização dos recursos FEHIDRO 2017.
Após, a palavra foi passada ao Sr. Diego Henriques, Vice-Coordenador da Câmara Técnica de
Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS), para apresentar com mais detalhes a
Deliberação CBH-PP/182/2017, que tratou das diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins
de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO
de 2017. Durante a apresentação foram apontadas algumas propostas de alteração do texto da
referida Deliberação, analisadas pela CT-AI, sendo elas validadas pelo Plenário. Após as
discussões acerca do assunto, a Deliberação foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Posteriormente, O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. Sandro para suas
considerações finais. Com a palavra, agradeceu a presença de todos, fez um balanço geral das
reuniões do CBH-PP durante os 20 anos de existência do colegiado e enalteceu o investimento
aproximado de R$30.000.000,00 de recursos do FEHIDRO na bacia. Lembrou ainda sobre a
importância dos municípios aderirem ao projeto da Pontal Flora, cujo objetivo é formar núcleos
municipais de educação ambiental. A palavra foi passada ao Sr. Presidente Nelson Bugalho,
que convidou a todos para participarem do X Fórum de Direito Ambiental do Pontal do
Paranapanema e 4ª Fórum Nacional de Meio Ambiente, a ser realizado nos dias 18 e 19 de
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maio no Centro Cultural Matarazzo, em Presidente Prudente. Outra questão levantada foi a
apresentação de um documento protocolizado pela CDPMA, em nome do Sr. Carlos Arraes,
sendo uma Moção de repúdio face à omissão do gestor municipal de Presidente Prudente e
pela prefeitura permitir a construção de uma ponte em Área de Preservação Permanente. Após
intervenções e argumentações e alguns comentários de membros da plenária o Sr. Carlos
Arraes optou por retirar a solicitação e enviará à Secretaria Executiva do CBH-PP,
oportunamente. Na ocasião, o Sr. Marcelo ainda esclareceu sobre o parecer da CT-AI sobre a
Moção manifestada na ultima reunião do CBH-PP, de “APOIO OS MORADORES DO BAIRRO
TIMBURI e do REPÚDIO aos gestores municipal (sic), que querem implantar contra a vontade
dos moradores do bairro e da grande maioria dos munícipe (sic) de Pres Prudente, QUE NÃO
QUEREM TAL ATERRO no local que está definido - Bairro do Timburi”, sendo que Câmara
Técnica recomenda a plenária do CBH-PP não se manifestar sobre a referida questão, uma
vez que o objeto da solicitação está fora da área de atuação deste CBH, portanto, fora de suas
competências. Esclareceu ainda que tal documento foi encaminhado, via ofício CBHPP/017/2017 de 03/03/2017, para o Comitê competente e até a presente data não obteve
resposta. Posteriormente, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos 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, 28 de abril 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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