
ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGR ÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA.

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta1
minutos, no auditório da UNIESP- Faculdade de Presidente Prudente, realizou-se a 39ª2
Reunião Extraordinária do CBH-PP, biênio 2017/2018, onde estiveram presentes os3
representantes dos três segmentos e convidados conforme registro próprio. O Sr. Sandro4
Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, deu as boas vindas a todos e justificou a5
ausência do Presidente do CBH-PP e prefeito de Presidente Prudente, Sr. Nelson Bugalho,6
devido a um compromisso na cidade São Paulo, passando a palavra para a Sr.ª Maria das7
Graças de Souza (IPE), Vice-Presidente do CBH-PP, para condução dos trabalhos, a qual8
agradeceu a presença de todos dando as boas vindas. Posteriormente, foi solicitado a9
atenção de todos para a apresentação do vídeo “Sobrevoando o Paranapanema” do10
expedicionário Lu Marini. Prosseguindo com os trabalhos, a Sr.ª Vice-Presidente solicitou a11
verificação do quorum para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou que12
houve quorum para a instalação da reunião e iniciou as substituições dos membros titulares13
ausentes pelos membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos14
do estatuto. Após a verificação o Secretário Executivo, procedeu a leitura da pauta da 39ª15
Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo: Abertura; Aprovação da ATA da reunião anterior;16
REFERENDUM À MOÇÃO CBH-PP/07/2017 de 14 de agosto de 2017. “Encaminha ao17
Senado Federal manifestação contrária ao Projeto de Lei nº 315/2009, que modifica a18
distribuição da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos – CFURH.” ;19
Apreciação da Minuta da Deliberação Ad Referendum CBH-PP/185/2017. “Retifica a20
Deliberação CBH-PP/184/2017 de 14 de julho de 2017.” Apreciação da Minuta da21
Deliberação CBH-PP/186/2017 de 14/12/2017. “Aprova diretrizes, critérios e estabelece22
prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos23
Recursos do FEHIDRO de 2018 ”; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/187/17 de24
14/12/2017. “Aprova o Relatório II (Prognóstico) e a atualização o Plano de Investimentos do25
Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 (2016/2027)” e Encerramento. Com a palavra, a26
Srª Vice-Presidente iniciou a apreciação da ata da 44ª Reunião Ordinária do CBH-PP27
realizada em 14 de julho de 2017, solicitando a dispensa de sua leitura, uma vez que foi28
enviada aos membros em 21 de julho de 2017, via e-mail e publicada no Diário Oficial no29
mesmo dia, ainda enviada juntamente com as deliberações a serem apreciadas e a cópia30
consta no material entregue no início da reunião. Acolhida a dispensa, foi colocada em31
votação e aprovada por unanimidade. Na sequência, a Srª Vice-Presidente coloca para32
apreciação para Referedum a " MOÇÃO CBH-PP/07/2017 de 14 de agosto de 2017.33
“Encaminha ao Senado Federal manifestação contrária ao Projeto de Lei nº 315/2009, que34
modifica a distribuição da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos –35
CFURH.” Antes solicita ao Coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais,36
Geólogo Marcelo Néias, para apresentação e comentários sobre a Moção Ad Referendum37
CBH-PP/007/2017. Após apresentação coloca para apreciação, e em seguida em votação,38
sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo Srª Vice-Presidente, Srtª Maria das Graças39
colocou em apreciação a Minuta da Deliberação Ad Referendum CBH-PP/185/ 2017 que40
“Retifica a Deliberação CBH-PP/184/2017 de 14 de julho de 2017.” Passa antes a palavra ao41
Sr Alvaro Yanagui, para que apresentasse seu conteúdo, bem como os motivos da retificação42
da Deliberação CBH-PP/184/2017 e após comentários e discussões foi colocada em votação,43
cuja aprovação foi por unanimidade. A Srª Vice-Presidente, prosseguindo, passou a palavra44
ao Sr. Diego Henriques que esclareceu as etapas e procedimentos para investimentos no45
Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr. Augusto46
César Marques Leme que fez a leitura dos principais assuntos da Minuta da Deliberação47
CBH-PP/186/2017 de 14/12/2017 que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para48
fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do49



FEHIDRO de 2018 ” em seguida a Srª Vice-Presidente a colocou para apreciação e50
discussão, que, depois de comentários e esclarecimentos a mesma foi colocada em votação51
e aprovada por unanimidade. Após, passou a palavra ao Sr. Sandro Selmo, que esclareceu52
que o prazo de entrega do Relatório II (Prognóstico) e a atualização o Plano de Investimentos53
dos Planos de Bacia Hidrográfica , foi adiado para 30 de abril de 2018. O Sr. Sandro54
acrescenta ainda que tal informação sobre o prazo, bem como a forma correta de55
interpretação para preenchimento das planilhas de investimento foram fornecidos em reunião56
com representantes das Secretarias Executivas do comitês paulista, reunião esta realizada na57
cidade de São Pedro nos dias 6 e 7 de dezembro próximo passado. Isto posto, solicita a Srª58
Vice-Presidente que seja retirada de pauta a Deliberação CBH-PP/187/17 de 14/12/2017.59
“Aprova o Relatório II (Prognóstico) e a atualização o Plano de Investimentos do Plano de60
Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 (2016/2027)” justificando assim que haverá tempo hábil61
para atualização das planilhas de investimento e possibilitará também realização de mais62
reuniões e oficinas para discussão do Plano de Bacia. Isto posto Srª Vice-Presidente do CBH-63
PP consulta a plenária sobre a retirada de pauta. Neste sentido, após esclarecimentos a64
Plenária do CBH-PP decidiu por retirar de pauta a Minuta de Deliberação CBH-PP/187/17. Na65
sequência a Srª Vice-Presidente concedeu a palavra ao Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro, que66
explanou sobre a elaboração e atualização do Prognóstico, Plano de Ações e Programa de67
Investimentos do Plano de Bacias da UGRHI-22, dos trabalhos já realizados até a presente68
data. Posteriormente, a palavra foi passada a Srª Vice-Presidente que fez suas considerações69
finais e informou à Plenária que a CDPEMA, em nome do seu representante, Sr. Carlos70
Arraes enviou uma carta para ser lida a todos. O Sr Carlos Arraes, com a palavra agradeceu e71
antecipou que a carta será enviada oportunamente a todos os membros e dispensou a leitura72
da mesma, agradecendo a oportunidade. A palavra foi passada ao Sr. Sandro que agradeceu73
a presença de todos, fez suas considerações finais e encerrou a reunião. Não havendo mais74
nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final.75
Presidente Prudente, 14 de dezembro de 2017, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do76
Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.77
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Sandro Roberto Selmo

Secretário Executivo do CBH-PP


