Ata da 41ª Reunião Ordinária do CBH-PP de 13 de maio de 2016
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ATA DA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL
DO PARANAPANEMA.
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede da Associação
dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região, realizou-se a 41ª
Reunião Ordinária do CBH-PP, biênio 2015/2016, onde estiveram presentes os representantes
dos três segmentos e convidados, conforme registro próprio. Em seguida foi realizada
apresentação por Engenheiros Agrônomos do Escritório Regional de Desenvolvimento Rural da
Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI de Pres. Prudente, sobre o “Projeto Integra
São Paulo". Após a apresentação, a palavra foi passada a Exma. Srª. Sandra Kasai, Presidente
do CBH-PP e Prefeita de Rosana, que dá as boas vindas aos presentes agradeceu presença de
todos. Posteriormente, a palavra é passada ao Sr. Vice-Presidente , Marcelo Gomes de Oliveira
Néias que desejou um bom andamento aos trabalhos. Na sequência, com a palavra o Sr. Sandro
Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, agradeceu a presença de todos, comunicou
sobre os andamentos dos trabalhos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema e
passou aos informes da secretaria executiva do CBH-PP. Ainda, tratou sobre o processo eleitoral
do CONESAN (Conselho Estadual de Saneamento), esclarecendo acerca da representatividade
dos prefeitos na plenária do Conselho. Esclarece que houve consulta por email aos prefeitos da
UGRH-22, obtendo resposta de 10 prefeituras apontando o Exmo Sr. Prefeito José Lúcio
Cauneto, prefeito de Presidente Bernardes para representar o Pontal do Paranapanema no
CONESAN, sendo que o mesmo ficará como suplente no 5º Grupo de Prefeitos e o representante
do CBH-MP, da UGRHI-17, como titular, obedecendo princípio da alternância, informando que no
biênio anterior o representante da UGRHI-22, CBH-PP, ocupou a vaga como titular. Com a
palavra, a Presidente do CBH-PP indagou os prefeitos presentes se tinham algo a obstar e todos
concordaram, referendando a indicação. Dando continuidade aos trabalhos da reunião, a
Presidente Sandra solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O Secretário
Executivo informou à Presidente do CBH-PP que houve quorum para a instalação da reunião
procedendo as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes
presentes, conforme a ordem de chegada, nos termos do estatuto. Após a verificação, a Srª
Sandra solicitou ao Sr. Secretário Executivo que procedesse à leitura da pauta da 41ª Reunião
Ordinária do CBH-PP, sendo: Apreciação da Ata da reunião anterior; apreciação da Minuta de
Deliberação CBH-PP/174/2016, de 13/05/2016, que “Indica Prioridades de Investimentos ao
FEHIDRO/2016 e dá outras providências”; Apreciação da Minuta de Moção CBH-PP/006/2016,
que trata da “Manifestação de apoio à criação da Fundação de Apoio à Extensão Universitária –
FAEx, Projeto de Lei nº 1.448/2015, de autoria do Deputado Estadual Mauro Bragato; outros
assuntos e encerramento. Posteriormente a Srª Presidente retomou os assuntos e solicitou aos
membros a dispensa da leitura da ata, colocando-a em votação, sendo aprovada por
unanimidade. Seguindo aos assuntos da pauta, a Srª. Presidente deu início à apreciação da
Minuta de Deliberação CBH-PP/174/2016 que Indica Prioridades de Investimentos ao
FEHIDRO/2016 e dá outras providências e solicitou ao Sr. Augusto Marques Leme, coordenador
da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento (CT-PAS) que apresentou os
procedimentos, mecanismos para aplicação do recursos FEHIDRO, além de expor a
hierarquização dos pleitos classificados para tomarem recursos FEHIDRO 2016. Após a
apresentação, passou a palavra à Presidente do CBH-PP que colocou a Deliberação CBHPP/174/2016 em votação que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, ainda com a palavra, a
Presidente do CBH-PP colocou em apreciação a minuta de Moção CBH-PP/006/2016, solicitando
ao Sr. Marcelo Néias, coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais (CT-AI) que
apresentasse referida minuta. Após, a Presidente Sandra abriu a palavra e o Sr. João Mendes
Barreto articulou que seria muito importante que outros comitês de bacias também aprovassem
uma moção apoiando o projeto de lei em questão. Na sequencia, a minuta de Moção foi colocada
em votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi aberta a palavra para outros
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assuntos da pauta e o Sr. João Mendes demonstrou seu contentamento quanto ao Instituto de
Pesquisas Ecológicas – IPE, que através do Projeto Nossa Bacia d’água realizou uma palestra no
município de Tarabai estando presentes várias pessoas interessadas na defesa do meio
ambiente. A palavra foi passada ao Sr. Secretário Executivo que lembrou a todos que o CBH-PP
estará completando 20 anos de existência, e aproveitou o ensejo para apresentar o investimento
realizado durante todo os 20 anos de existência do comitê. Posteriormente, a palavra foi passada
a Srª Eliana D’ Arce Ropelli Junqueira, coordenadora da Câmara Técnica de Educação Ambiental
(CT-EA), que solicitou aos membros que colaborassem com a construção do Portal de Educação
Ambiental do Pontal do Paranapanema. Após, com a palavra coordenador da Câmara Técnica de
Planejamento Avaliação e Saneamento, Sr. Augusto Leme enfatiza a importância das visitas
técnicas que foram feitas nos municípios que pleitearam recurso, considerando de grande
importância, pois puderam verificar in loco os problemas e as necessidades existentes. No
mesmo sentido, o Sr. Vandir Pedroso também considerou esse trabalho de grande importância,
sugerindo que essa prática possa ser levada para outros comitês. Com a palavra, o Exmo Sr.
Prefeito Carlos Alberto Viera, do município de Mirante do Paranapanema parabenizou as
atividades do CBH-PP e de todos os envolvidos, inclusive a iniciativa do Deputado Estadual
Mauro Bragato em criar o Projeto de Lei, cuja moção de apoio foi aprovada pelo plenário.
Posteriormente, o Sr. Marcelo Néias atentou a todos sobre a baixa freqüência dos membros das
Câmaras Técnicas, agradeceu a presença de todos e passou a palavra à Presidente do CBH-PP,
que agradeceu os trabalhos realizados 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, treze de maio de 2016, “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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