Ata da 33º Reunião Extraordinária do CBH-PP
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ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO
PARANAPANEMA – CBH-PP.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na EMEIF – Prof.º Moacyr
Teixeira, na cidade de Pirapozinho/SP, realizou-se a 33ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, onde
estiveram presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Titulares): DAEE (Sandro
Roberto Selmo); UNESP/FCT (Renata Ribeiro de Araújo); CETESB (Hilton Iwao Ubukata); DIRETORIA DE
ENSINO PRESIDENTE PRUDENTE (Clóvis de Almeida); FUNDAÇÃO ITESP (Marco Túlio Vanalli); CESP
(Antonio Carlos Aparecido Ehrenberg); CODASP (José Roberto da Silva); SABESP (Décio Dias Cesco) e
APTA (Sônia Maria Nalesso Marangoni Montes). Tendo em vista a ausência de três titulares, assumiram
nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do segmento Estado: SECRETARIA ESTADUAL DA
SAÚDE (Paulo César Durante); COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA (Adalberto Lanziani) e
CATI/EDR/PRESIDENTE PRUDENTE (Roberto Yassuo Shirasaki). Também estiveram presentes os
seguintes membros do segmento Estado: DAEE (Murilo Gonçalves Cavalheiro) e SECRETARIA DO
MEIO AMBIENTE (Rodrigo Bernardes Freire). Sociedade Civil (Titulares): ASSOCIAÇÃO DO COMITE
PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João Mendes
Barreto); SINTAEMA (Célia Regina Araújo); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E
AGRÔNOMOS DE PRES. PRUDENTE E REGIÃO (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); CDPEMA (Carlos
Alberto Arraes); APEC/UNOESTE (Paulo Roberto Iacia); ABES (Augusto César Marques Leme); PONTAL
FLORA (José Alberto Mangas Pereira Catarino); SEESP (Manuel Guerra); AESABESP (Gilberto José da
Paz Júnior); Tendo em vista a ausência de quatro titulares, assumiram nos termos do Estatuto os
seguintes suplentes do segmento Sociedade Civil: FIESP (Adriano Melo); IBCAMB (Roberto Tadeu
Miras Ferron); ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL SOROPTIMISTA (Irene Sartori Nehring) e ASSOCIAÇÃO
ECOLÓGICA ARARAJUBA (Julieta Felix Duela). Também estiveram presentes os seguintes membros
do segmento Sociedade Civil: UDOP (Silvio Aparecido Silva Tognetti ) e SENAC (Antônio Tadeu da
Costa). Municípios (Titulares): NARANDIBA (Exmo. Sr. Prefeito Ênio Magro); ROSANA (Exma Srª Prefeita
Sandra Aparecida de Souza Kasai); REGENTE FEIJÓ (Exmo Sr. Prefeito Marco Antônio Pereira da Rocha);
PRESIDENTE PRUDENTE (Sr. Wilson Portella Rodrigues, representando por Decreto o Exmo. Sr. Prefeito
Milton Carlos de Mello); SANTO ANASTÁCIO (Exmo Sr. Prefeito Alaor Aparecido Bernal Dias); TARABAI
(Sr. Mário Henrique Machado, representando por Portaria o Exmo Sr. Prefeito Elias Natalino Pereira);
ANHUMAS (Exmo. Sr. Prefeito Adailton Menossi); PRESIDENTE BERNARDES (Sr. Guilherme Magrini
Verri, representando o Exmo Sr. Prefeito Júlio Omar Rodrigues); TEODORO SAMPAIO (Exmo. Sr. Prefeito
Ailton Cesar Herling); MARTINÓPOLIS (Sr. Amphilóphio Vinicius Andrade de Oliveira, representando o
Exmo. Sr. Prefeito Rondinelli Pereira Oliveira) e PRESIDENTE EPITÁCIO (Sr. Antônio Domingos Dal Más,
representando o Exmo. Sr. Prefeito Sidnei Caio da Silva Junqueira). Tendo em vista a ausência de dois
titulares, assumiram nos termos do Estatuto, os seguinte suplentes do segmento Município:
PIRAPOZINHO (Exmo. Sr. Prefeito Orlando Padovan) e IEPÊ (Exma Srª Prefeita Rosa de Lima de
Alcântara Zakir). Também estiveram presentes os seguintes membros do segmento Municípios:
ÁLVARES MACHADO (Exmo Sr. Prefeito Horácio Fernandes); PRESIDENTE VENCESLAU (Exmo Sr.
Prefeito Jorge Duran Gonçalves) e CAIUÁ (Exmo Sr. Prefeito Cícero Paulino Sobrinho). Estiveram
presentes ainda, convidados do CBH-PP conforme registro próprio. O Secretario Executivo Adjunto do
CBH-PP, Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro agradece a presença de todos, convoca os membros a tomarem
seus lugares e convida o Sr. Paulo Fernando Soares, Segundo Vice-Presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH-PARANAPANEMA) para proferir a apresentação sobre o tema
“Processo de Articulação entre os Estados de São Paulo e Paraná”. Após a apresentação, o Sr. Paulo
Solicita ao Sr. Adriano Melo, Primeiro Vice-Presidente do CBH-PARANAPANEMA que explane acerca da
Câmara Técnica de Integração (CTIPA), no que tange suas propostas de trabalhos. Posteriormente, o
Presidente do CBH-PP e também Prefeito Municipal de Narandiba Sr. Enio Magro inicia a reunião dando
boas vindas e agradecendo a presença de todos, destacando os esforços do Exmo Sr. Prefeito de
Pirapozinho, Orlando Padovan em disponibilizar o local da reunião. Ainda agradece destacando a presença
de grande parte dos prefeitos que fazem parte da UGRHI, inclusive enaltece e parabeniza o Exmo Sr.
Prefeito Marco Antônio Pereira da Rocha, do município de Regente Feijó, pela eleição da nova diretoria da
União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (UNIPONTAL). Após tratativas, o Exmo Sr. Prefeito
Marco Antônio agradece pela oportunidade e salienta a importância da participação dos municípios em
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reuniões como esta, manifestando interesse em favor das causas ambientais o início. O Sr. Enio Magro
passa a palavra ao Sr. Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, que agradece a presença
de membros e convidados e procede à apresentação dos informes da Secretaria Executiva quanto aos
trabalhos realizados pelas Câmaras Técnicas, Grupos de Trabalho e da própria Secretária Executiva e
menciona também a agenda das próximas reuniões. Durante os informes, o Sr. Roberto Tadeu Miras
Ferron, solicita a palavra para explicar a todos sobre alguns vídeos de reuniões das Câmaras Técnicas do
CBH-PP que foram publicados na internet sem o consentimento das pessoas. Explicou ainda que essas
publicações podem violar direito de imagem daqueles que não autorizaram. O Sr. Carlos Alberto Arraes
explica que ele é o responsável pelas gravações, e que o mesmo publica parte das reuniões no perfil da
ONG CDPEMA em rede social, mas que retirará os vídeos caso as pessoas comuniquem a sua
insatisfação. Disse ainda que faz as publicações dos vídeos apenas para divulgar as ações ambientais do
Comitê. Em resposta o Sr. Roberto Ferron alertou que as gravações em partes são apenas alguns diálogos
das reuniões e não a íntegra delas, portanto podem levar a más interpretações. Em continuidade ao
assunto, o Exmo Sr. Prefeito Alaor Aparecido Bernal Dias, de Santo Anastácio, comentou que os vídeo são
uma forma de divulgar os trabalhos e ações do Comitê e é a favor das publicações na internet. Enfatizando,
o Sr. Marco Túlio Vanali, disse que os vídeos são bons instrumentos para divulgação, porém devem ser
publicados na íntegra, para que a comunidade em geral possa saber quais assuntos tratados nos referidos
vídeos. Para encerrar o assunto em discussão, o Sr. Marcelo Neias propõe que esta matéria seja levada
para a pauta da próxima reunião da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-AI), sugere ainda que o
Sr. Arraes retire os vídeos da internet até decisão dos membros. Após comentários e discussões, o Sr. Enio
Magro solicita ao Secretário Executivo Sr. Sandro a verificação do quorum para proceder à reunião. O Sr.
Sandro informa ao Presidente do CBH-PP que há quorum para a instalação da reunião e dá início as
substituições dos membros titulares ausentes pelos suplentes presentes, conforme a ordem de chegada.
Posteriormente o Sr. Enio pede ao Secretário Executivo, que proceda à leitura da pauta da 33ª Reunião
Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, conforme segue: Abertura;
Apreciação da ATA da reunião anterior; apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/146/13, de
12/04/2013 que aprova a readequação do Plano de Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema;
apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/147/2013, de 12/04/2013, que aprova proposta dos
mecanismos e valores para a cobrança pelos usos urbano e industrial dos recursos hídricos de domínio do
Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-22, Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema; apreciação
da Minuta da Deliberação CBH-PP/148/2013, de 12/04/2013 que aprova diretrizes, critérios e estabelece
prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do
FEHIDRO de 2013; outros assuntos e encerramento. Dando continuidade à reunião, o Presidente do CBHPP solicita a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, visto que a mesma consta no material entregue
aos membros e que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 12/03/2013 e enviada aos membros em
formato digital via e-mail dia 11/03/2013. Seguindo a pauta do dia, O Sr. Enio Magro, solicita ao Sr. Sandro,
que faça esclarecimentos acerca da Deliberação CBH-PP/146/2013. O Secretário-Executivo explica que a
empresa contratada para executar o Plano de Bacias do Pontal do Paranapanema trabalhou com base na
Deliberação CRH 062/2006 e foram feitas várias alterações com propostas de inclusões de novos textos e
correções, entretanto, durante o processo de atualização surgiu a Deliberação CRH 146/2012, com isso os
membros da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS) acharam que seria
necessária à adequação do Plano de Bacias à nova Deliberação do CRH, inclusive que este deverá ter
compatibilidade com o Plano de Bacia do Rio Paranapanema. Portanto o Sr. Sandro solicita a retirada da
pauta a Deliberação que trata da Atualização do Plano de Bacias e que em seu lugar seja apreciada a
Deliberação anteriormente numerada CBH-PP/149/2013 que trata da transferência de recursos financeiros
do CBH-PP para o CBH-MP objetivando a realização do XI Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em
Recursos Hídricos, assumindo esta, a numeração CBH-PP/146/2013. Posteriormente, o Sr. Enio Magro
coloca a alteração em votação e por unanimidade ela é aprovada. Prosseguindo, o Sr. Presidente solicita ao
Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto e Coordenador da Câmara Técnica de Educação
Ambiental (CT-EA) que faça uma breve explanação a respeito da Deliberação CBH-PP/146/2013, que
delibera a transferência de recursos financeiros para a realização do XI Diálogo Interbacias. Após a
apresentação, o Sr. Enio abre para discussões e manifestações acerca da Deliberação CBH-PP/146/2013,
em seguida a mesma é colocada em apreciação e votação, onde é aprovada por unanimidade. Dando
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sequencia a reunião, o Sr. Enio passa a palavra ao Sr. Sandro que explica e comenta sobre o processo de
revisão do estudo “Fundamentos para a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na
UGRHI-22” e na Deliberação CBH-PP/133/2012 de 30/03/2012 que após análise da Câmara Técnica de
Cobrança (CT-COB) do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CRH) foi devolvida ao CBH-PP para
correções, o Sr. Sandro explica como se deu o processo dentro do Grupo de Trabalho da Cobrança (GTCOB) do CBH-PP e passa a palavra ao Sr. Murilo, que esclarece que no Parecer Técnico da CT-COB/ CRH
foram apontados itens que atendiam os requisitos da Deliberação CRH/111/2009 de 10/12/2009, mas que
mesmo assim foram apresentadas sugestões, outros apontamentos indicavam o atendimento parcial de
requisitos da mesma Deliberação e que somente estes foram alterados no estudo de fundamentação. Em
seguida, o Sr. Adriano Melo, membro do GT-COB, pede a palavra e pergunta à Secretaria Executiva se
haveria algum prejuízo caso as alterações no estudo de fundamentação e na Deliberação fossem
apreciados na próxima reunião, tendo em vista que assim haveria tempo para que o GT-COB trabalhasse
visando atender todas as observações do Parecer Técnico da CT-COB/CRH, evitando assim uma segunda
devolução. Assim, solicita a retirada da pauta a Deliberação que trata da revisão do estudo “Fundamentos
para a Implantação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos na UGRHI-22, anteriormente numerada
CBH-PP/147/2013. O Sr. Enio Magro coloca a alteração da pauta em votação e por unanimidade ela é
aprovada. Prosseguindo, o Sr. Presidente passa para a apreciação da Deliberação CBH-PP/147/2013,
anteriormente numerada de CBH-PP/148/2013 que aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins
de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2013,
passando a palavra ao Sr. Augusto César Marques Leme, coordenador da CT-PAS para explicar e
comentar sobre as alterações nos critérios de hierarquização dos projetos para financiamento do Fundo
Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). O Sr. Presidente abre a palavra para comentários e em seguida
coloca a Deliberação em votação, onde a mesma é aprovada por unanimidade. Aberta a palavra à outros
assuntos da pauta, o Sr Marcelo Néias esclarece a todos que a alteração do Estatuto do CBH-PP já foi
iniciada pela CT-AI. A palavra é passada ao Sr. Sandro que ratifica sobre a reunião que trata da
contaminação por nitrato no aquífero Bauru, que acontecerá na cidade de Bauru/SP no dia vinte e cinco de
abril. Prosseguindo, o Sr. João Mendes Barreto tece comentários a respeito da responsabilidade dos
tomadores de projetos para que estes se atentem às nascentes, ou em outras palavras, para que os
projetos foquem principalmente os “olhos d’água”, porque são de extrema importância para o aumento da
capacidade de água no Pontal do Paranapanema. Posteriormente, o Sr. Roberto Ferron, lembra a todos
que estão abertas as inscrições para o VI Fórum de Direito Ambiental do Pontal do Paranapanema, que
ocorrerá nos dias dezesseis e dezessete de maio, em Presidente Prudente/SP. Após o cumprimento da
pauta agendada e as considerações finais da mesa de trabalhos, o Presidente do CBH-PP, Sr. Enio Magro
informa que a próxima reunião será no dia doze de julho e solicita aos representantes interessados em
sediar que se manifestem. Fica decidido então que a 36ª Reunião Ordinária do CBH-PP ocorrerá no
município de Rosana, interesse demonstrado pela Exma Srª Prefeita Sandra, que aproveita a oportunidade
para desde já convidar a todos a participarem e conhecer o município. O Sr. Sandro aproveita o ensejo e
agradece o Exmo Sr. Prefeito Orlando Padovan pelos esforços na concretização da reunião, bem como a
diretora da EMEIF- Moacyr Teixeira por ceder o espaço. Ainda agradece a presença de todos e esperando
o comparecimento na próxima reunião em Rosana. Em cumprimento a todos os membros e convidados, o
Presidente do CBH-PP, Sr. Enio Magro encerra a reunião. Não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito
conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, aos doze dias do mês
de abril de dois mil e treze, “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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