
 

 

 

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACI A HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA.  

Aos 25 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um realizou-se a 44ª Reunião 1 
Extraordinária do CBH-PP, biênio 2021/2022, reunião de forma remota, conforme previsto na 2 
Deliberação CRH “Ad Referendum” - 236, de 18-5-2020, a qual "Dispõe sobre a realização de 3 
reuniões não presenciais no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos 4 
Hídricos do Estado de São Paulo - SIGRH e dá outras providências". Estiveram presentes, os 5 
representantes dos três segmentos e convidados conforme registro em lista de presença própria 6 
elaborada para forma exclusiva da reunião, registrando nesta ata que a mesma foi gravada na 7 
integra. Com a palavra, a Srª. Mylenni Guerra Lima Sugui iniciou a reunião por video-conferência 8 
e agradeceu a participação de todos. Em seguida a palavra foi passada ao Sr. Alvaro Yanagui, 9 
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, que cumprimentou a todos e fez suas considerações 10 
iniciais. Na sequência passou a palavra ao Sr. Prefeito de Álvares Machado e Presidente do 11 
CBH-PP, Sr Roger Fernandes Gasques que agradeceu e parabenizou aparticipação de todos, 12 
saudou os membros, bem como os prefeitos presentes. Posteriormente passou a palavra ao Sr. 13 
Gilmar José Peixoto, Vice-Presidente do CBH-PP, que saudou os participantes e desejou bom 14 
andamento nos trabalhos. Após, o Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, 15 
agradeceu a todos e passou aos informes da Secretaria Executiva do CBH-PP sobre o 16 
andamento dos trabalhos do CBH- Paranapanema, das atividades e reuniões que o CBH-PP 17 
participou junto à Coordenadoria de Recursos Hídricos, bem como no Fórum Paulista de 18 
Comitês de Bacias Hidrográficas. Prosseguindo, o Presidente solicitou a verificação do quorum 19 
para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou que houve quorum para a 20 
instalação da reunião, cujos titulares ausentes foram substituídos pelos seus respectivos 21 
suplentes presentes, conforme termos do estatuto. Após a verificação, foi feita a leitura da pauta 22 
da 44ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo: Abertura, Apreciação da ATA da reunião 23 
anterior; apreciação à Minuta da Deliberação CBH-PP/223/2021 de 25/06/2021, que “Indica 24 
Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO/2021 e dá outras providências”;apreciação à Minuta 25 
da Deliberação CBH-PP/224/2021 de 25/06/2021, que “Aprova e estabelece critérios para 26 
apresentação e cadastramento de empreendimentos prioritários para previsão de investimentos 27 
referente aos recursos do FEHIDRO/2022-2023” e encerramento. Posteriormente, o Sr. 28 
Presidente iniciou a apreciação da ata da 51ª Reunião Ordinária do CBH-PP, realizada em 12 de 29 
março de 2021 solicitando a dispensa de sua leitura, uma vez que foi publicada no Diário Oficial 30 
do Estado em 23 de março de 2021 e enviada via e-mail aos membros com as deliberações a 31 
serem apreciadas na presente reunião. Acolhida a dispensa, foi colocada em votação e 32 
aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente Roger coloca para apreciação a 33 
Deliberação CBH-PP/223/2021 de 25/06/2021, que “Indica Prioridades de Investimentos ao 34 
FEHIDRO/2021 e dá outras providências, passa a palavra, ao Sr. Gilberto José da Paz Junior, 35 
coordenador da CT-PAS, que apresentou minuciosamente os critérios utilizados para pontuação 36 
e hierarquização dos empreendimentos para tomar recursos do FEHIDRO em 2021, bem como 37 
esclareceu os motivos de desclassificação. Após, retornou a palavra para o Presidente do CBH-38 
PP que colocou a Deliberação em discussão e votação, cuja a mesma foi aprovada por 39 
unanimidade. Na sequência, o Sr. Roger convidou o Sr. Alvaro Yanagui, para apresentação 40 
referente a Minuta de Deliberação CBH-PP/224/2021 de 25/06/2021, que “Aprova e estabelece 41 
critérios para apresentação e cadastramento de empreendimentos prioritários para previsão de 42 
investimentos referente aos recursos do FEHIDRO/2022-2023”. Com a Palavra o Sr. Álvaro 43 
apresentou os principais dispositivos da referida minuta, esclareceu sobre seu anexo e se 44 
colocou à disposição para sanar eventuais dúvidas. Posteriormente, o Sr. Presidente a colocou 45 
em apreciação e votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Na sequência, a palavra 46 
foi passada ao Sr. Gilmar, vice-presidente do CBH-PP, que fez suas considerações finais e 47 
agradeceu a participação de todos. Prosseguindo, a apalavra foi passada ao Sr. Sandro que fez 48 
suas considerações finais, agradeceu o empenho e participação de todos. Com a palavra o Sr. 49 



 

 

 

Roger agradeceu a todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito 50 
conforme os relatosdesfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente 25 de junho 51 
de 2021 “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto 52 
Selmo – Secretário Executivo. 53 

 
 
 

Sandro Roberto Selmo 
 Secretário Executivo do CBH-PP 


