ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO
PARANAPANEMA.
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Aos 11 dias do mês de maio de dois mil e dezoito no auditório da UNIESPFaculdade de Presidente Prudente, realizou-se a 45ª Reunião Ordinária do CBH-PP,
biênio 2017/2018, onde estiveram presentes os representantes dos três segmentos e
convidados conforme registro próprio. Ao início da reunião o Sr. Sandro Selmo fez
uma apresentação sobre o Dia Mundial da Água, explicou que em 2018 não houve a
20ª Edição do Encontro Regional de Educadores em Defesa da Água, uma vez que
representantes da Secretaria Executiva do CBH-PP participaram do Fórum Mundial
da Água, que ocorreu em Brasília. Em seguida a palavra foi passada para a Srª. Rosa
Mancini, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que apresentou o Programa de
Zoneamento Ecológico Econômico. Posteriormente, a palavra foi passada ao Sr.
Nelson Bugalho, Presidente do CBH-PP e Prefeito de Presidente Prudente, que
agradeceu a presença de todos, saudou os membros, bem como os prefeitos
presentes e passou a palavra para a Srª Maria das Graças, que deu as boas vindas
aos presentes e fez suas considerações iniciais. Com a palavra, o Sr. Sandro,
Secretário Executivo do CBH-PP passou aos informes da Secretaria Executiva e o
andamento dos trabalhos do CBH Rio Paranapanema, abordando sobre suas
Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalhos. Prosseguindo com os trabalhos, o
Presidente solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O
Secretário Executivo informou que houve quorum para a instalação da reunião e
iniciaram as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes
presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a
verificação, foi feita a leitura da pauta da 45ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo:
Abertura; Aprovação da ATA da reunião anterior; Deliberação “AD REFERENDUM”
CBH-PP/187/2018, que “Aprova o Relatório II (Prognóstico) e a atualização o Plano
de Investimentos do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 (2016/2027)”;
Deliberação CBH-PP/188/2018, que “Indica Prioridades de Investimentos ao
FEHIDRO/2018”; Deliberação CBH-PP 189/2018, que “Aprova e estabelece fase
preliminar para apresentação de pleitos, referente aos recursos do FEHIDRO/2019 e
dá outras Providências.”; e encerramento. Posteriormente, o Sr. Presidente iniciou a
apreciação da ata da 39ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, realizada em 14 de
dezembro de 2017, solicitando a dispensa de sua leitura, uma vez que, foi publicada
no Diário Oficial do Estado em 20 de dezembro de 2017 e enviada, via e-mail, aos
membros com as deliberações a serem apreciadas na presente reunião. Acolhida a
dispensa, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. A palavra foi
passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto, que fez uma
apresentação referente ao Relatório II (Prognóstico) e Plano de Ação, bem como a
Deliberação que os referendam. Após, esclareceu que será acrescentado um
“considerando” ao texto, referente à prorrogação de prazo de entrega do relatório.
Após a apresentação, o Sr. Presidente colocou a Deliberação em votação e foi
aprovada por unanimidade. Na sequência o Engº Diego, vice-coordenador da CT-PAS,
fez uso da palavra para apresentar a Deliberação, bem como o processo de indicação
de investimentos do FEHIDRO 2018. Após esclarecimentos, a Deliberação foi
colocada em discussão e votação e a mesma foi aprovada por unanimidade.
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Prosseguindo, a palavra foi passada novamente ao Sr. Murilo, que apresentou a
Deliberação CBH-PP/189/2018. Após os esclarecimentos, o Sr. Sandro atentou que
com essa nova proposta, os interessados deverão apresentar os pleitos e
posteriormente serão indicados para 2ª fase. Na sequência, após correções e
sugestões, a Deliberação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.
O Sr. Presidente Nelson Bugalho passou para o encerramento da reunião, agradeceu
a presença de todos e passou a palavra ao Secretário Executivo que fez os
encaminhamentos finais 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, 11 de maio de 2018. “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do
Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.

___________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

