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ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA (resumida)
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Aos quatorze dias do mês de julho 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 44ª Reunião Ordinária do CBH-PP, biênio 2017/2018,
onde estiveram presentes os representantes dos três segmentos e convidados conforme
registro próprio. Iniciando a reunião foi solicitado a todos para atenção para
apresentação de um vídeo sobre "A importância da vegetação para proteção das
nascentes e dos cursos d' água". Após a apresentação, a palavra foi passada o Sr.
Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, o qual deu as boas vindas a todos e
justificou a ausência do Presidente do CBH-PP, o Sr. Nelson Bugalho, prefeito de Presidente
Prudente, devido a um compromisso em Brasília/DF, passando a palavra, sem seguida a Sr.ª
Maria das Graças de Souza (IPE), Vice-Presidente do CBH-PP, que agradeceu a presença de
todos dando as boas vindas, em seguida retorna a palavra ao Secretário Executivo do CBH-PP
para informes da Secretaria Executiva. Prosseguindo com os trabalhos, a Sr.ª Vice-Presidente
solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou
que houve quorum para a instalação da reunião e iniciou as substituições dos membros titulares
ausentes pelos membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do
estatuto. Após foi feita a leitura da pauta da reunião, sendo: Abertura; Aprovação da ATA da
reunião anterior; Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP/183/2017, que “Aprova o Relatório
de Situação dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema.”; Minuta da Deliberação CBHPP/184/2017, que “Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO/2017 e dá outras
Providências.”; e encerramento. Posteriormente, a Sr.ª Vice-Presidente iniciou a apreciação da
ata da 38ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, realizada em 28/04/2017, solicitando a dispensa
de sua leitura, uma vez que, foi enviada aos membros em 08/05/2017, publicada no Diário Oficial
em 05 e 06/05/2017, enviada aos membros em 04/07/2017, via e-mail, juntamente com as
deliberações a serem apreciadas na presente reunião e a cópia consta no material entregue.
Acolhida a dispensa, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida a Sr.ª
Maria das Graças de Souza (IPE), coloca para apreciação Deliberação AD REFERENDUM CBHPP/183/2017, de 30 de junho de 2017, concedeu a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário
Executivo Adjunto, que expôs a deliberação e uma síntese do Relatório de Situação dos
Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2016) e ainda, apresentou uma
proposta de inclusão de mais um considerando ao texto original, referente à Lei Estadual nº
16.337/2016, que dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, não alterando o
objetivo da deliberação. Após a apresentação, a Deliberação foi referendada pela Plenária por
unanimidade, com a proposta apresentada. Em seguida, Sr.ª Vice-Presidente, coloca para
apreciação a Deliberação CBH-PP/184/2017 de 14/07/2017 que: “Indica Prioridades de
Investimentos ao FEHIDRO/2017 e dá outras Providências”: passando a palavra ao Sr. Augusto
Cesar Marques Leme, Coordenador da CT-PAS, para a apresentação da deliberação, o qual
acrescentou uma proposta de alteração ao texto original da referida Deliberação, analisadas e
apontadas pela CT-PAS. Após esclarecimentos e discussões sobre o assunto, a Deliberação foi
colocada em votação e aprovada por unanimidade conforme as alterações propostas.
Prosseguindo a Sr.ª Vice-Presidente, concede a palavra ao Sr. Marcelo Gomes de Oliveira
Neias, Coordenador da CT-AI que faz uma solicitação de inclusão de assunto na pauta, de um
assunto proposto pelo Sr. Roberto Tadeu Miras Ferron (IBCamb), após esclarecimentos, foi
aceita. O assunto tratava da elaboração de Planos Municipais de Saneamento (PMS’s) por parte
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da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado (SSRH) para alguns municípios da
região. Na sequência o Sr. Marcelo fez uma breve apresentação sobre o assunto, destacando
que o Sr. Roberto Ferron enviou em nome próprio e-mail com alguns questionamentos para a
Ouvidoria da SSRH, apresentou ainda as respostas da SSRH. Foi salientado que a proposta tem
o objetivo de propiciar acompanhamento efetivo dos trabalhos realiados pela empresa
contratada, por parte da sociedade civil, comitê de bacias e também das Câmaras Municipais em
cada um dos municípios onde será elaborado planos específicos. Após discussões, foi decidido,
por unanimidade, que seriam oficiados os poderes Executivo e Legislativo de todos os
municípios da UGRHI-22 contemplados com a elaboração dos PMS’s, destacando a importância
da formação dos Grupos Executivos Locais (GEL’s) para acompanhamento dos referidos planos,
além de solicitar aos municípios que comuniquem o CBH-PP sobre a realização das Audiências
Públicas, instrumentos estes, de extrema importância na garantia de processos transparentes e
participativos. Foi decidido também que fosse comunicado aos demais comitês do estado, onde
também estaria ocorrendo esse processo, das providências aqui adotadas. Posteriormente o Sr.
Sandro Roberto Selmo exibiu um vídeo que mostra as obras da Estação de Tratamento de
Esgoto (ETE Sul), em Presidente Venceslau-SP. Posteriormente, a Sr.ª Vice-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,
14 de julho 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

