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I.

RELATO DOS RESULTADOS
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1. Abertura da Reunião:
Com a palavra, o Sr. Alvaro Yanagui, representante da Secretaria Executiva do CBH-PP, iniciou a reunião,
agradeceu a presença de todos e convocou os membros a tomarem seus assentos. Ainda com a palavra agradeceu
em nome da Secretaria Executiva a Srª Lilian Regina de Oliveira Moreira Gualda, que gentilmente cedeu o espaço
da FAPEPE/UNIVERSIDADE BRASIL para a realização da reunião. Antes de iniciar oficialmente, o Sr. Alvaro
convidou o Sr. Rodrigo Bernardes Freire para fazer uma apresentação sobre “Priorização de Áreas para
Restauração Ecológica na UGRHI 22 - Pontal do Paranapanema São Paulo, Brasil”, tema da sua dissertação para
obtenção do título de mestre em Geografia, do curso do Mestrado Profissional em Geografia da UNESP/FCT de
Presidente Prudente. Em seguida a palavra foi passada ao Sr. Nelson Bugalho, Presidente do CBH-PP e Prefeito
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de Presidente Prudente, que agradeceu a presença de todos, saudou os membros, bem como os prefeitos
presentes e comentou que o Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos foi contemplado, dentre cinco do Brasil,
para receber recursos financeiros para realização do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Posteriormente, passou
a palavra para a Srª Lilian, anfitriã e representante da FAPEPE, que deu as boas vindas aos presentes e fez suas
considerações iniciais. Posteriormente, o Sr. Presidente passou a palavra a Srª Maria das Graças, vice-presidente
para suas consideração iniciais. Após, o Sr. Sandro, Secretário Executivo do CBH-PP comentou sobre os planos
municipais de saneamento que alguns municípios da UGRHI-22 foram contemplados num projeto financiado pelo
FEHIDRO. O Sr. Roberto Ferron, com a palavra, comentou sobre os trâmites da execução dos respectivos planos,
sendo que em seu ponto de vista, os mesmos não foram apresentados aos munícipes através de audiência pública.
O Sr. Sandro comentou que o coube ao Comitê apenas a entrega dos planos aos representantes municipais que
não foram à solenidade e que não pode opinar sobre as tratativas. Na seqüência foram entregues pelo Presidente
do CBH-PP os Planos de Saneamento dos municípios de Indiana e Martinópolis aos respectivos prefeitos presentes
na reunião. Posteriormente ainda com a palavra o Secretário Executivo, Sr. Sandro passou os informes sobre o
andamento dos trabalhos do CBH Rio Paranapanema abordando sobre suas Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalhos em seguida os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. 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 46ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo: Abertura; Apreciação da ATA da reunião anterior;
Apreciação para "REFERENDUM" a Deliberação CBH-PP/190/2018 de 29/06/2018. “Aprova o Relatório de Situação
dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2017).” Apreciação para "REFERENDUM" a
Deliberação CBH-PP/191/2018 de 18/07/2018. “Dispõe sobre a alteração da relação de empreendimentos
classificados para o FEHIDRO no exercício de 2018 e dá outras providências.” Apreciação da Minuta da
Deliberação CBH-PP/192/2018 de 30/11/2018. "Aprova a convocação dos segmentos da Sociedade Civil, Estado e
Municípios; visando à composição para a renovação da Diretoria do CBH-PP, relativa ao biênio 2019/2020".
Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/193/2018 de 30/11/2018. "Aprova a adoção da Q95% como vazão
de referência para a emissão de outorgas de uso de recursos hídricos na UGRHI-22." Encerramento.
Posteriormente, o Sr. Presidente iniciou a apreciação da ata da 45ª Reunião Ordinária do CBH-PP, realizada em 11
de maio de 2018, solicitando a dispensa de sua leitura, uma vez que, foi publicada no Diário Oficial do Estado em
22 de maio de 2018 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.

2. Deliberação CBH-PP/190/2018 de 29 de junho de 2018, que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos
Hídricos do Pontal do Paranapanema (Ano base 2017)”.
40
A palavra foi passada ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo Adjunto, que fez uma apresentação referente
41
ao Relatório de Situação bem como sua metodologia. Após, a palavra foi passada ao Sr. Diego Henriques, que
42
apresentou a referida Deliberação para referendo da plenária. Após a apresentação, o Sr. Presidente colocou a
43
Deliberação em votação e foi referendada por unanimidade.
3. Deliberação CBH-PP/191/2018 de 11 de maio de 2018, que “Dispõe sobre a alteração da relação de
empreendimentos classificados para o FEHIDRO no exercício de 2018 e dá outras providências.”
44
Prosseguindo, a palavra foi passada novamente ao Sr. Alvaro, que apresentou as alterações da relação de
45
empreendimentos classificados para o FEHIDRO 2018 em razão da diminuição do recurso financeiro destinado ao
46
CBH-PP, pela redução do percentual de royalties aprovado recentemente. Após, passou a palavra ao Sr. Diego,
47
que apresentou a respectiva Deliberação, que foi colocada em discussão e foi referendada por unanimidade.
4. Deliberação CBH-PP/192/2018 de 29 de junho de 2018, que “Aprova a convocação dos segmentos da
Sociedade Civil, Estado e Municípios; visando à composição do CBH-PP, relativa ao biênio 2019/2020.”
48
Posteriormente, o Engº Marcelo Néias, coordenador da CT-AI, apresentou a Deliberação CBH-PP/192/2018 e
49
comentou sobre as datas de convocação para reuniões prévias, visando a composição e renovação do CBH-PP
50
para o próximo biênio. Após os esclarecimentos, a Deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente, cuja
51
aprovação se deu por unanimidade.

5. Deliberação CBH-PP/193/2018 de 30 de novembro de 2018, que Aprova a adoção da Q95% como vazão de
referência para a emissão de outorgas de uso de recursos hídricos na UGRHI-22."
52
O Sr. Presidente Nelson Bugalho solicitou ao Sr. Murilo para que apresentasse a proposta aos membros. Com a
53
palavra, o Sr. Murilo esclareceu que a proposta de alteração da vazão foi apresentada como meta de gestão do
54
Plano Integrado de Recursos Hídricos do rio Paranapanema, sendo que para a bacia como um todo, os valores de
55
referência para os limites de outorgas deveriam ser unificados, adotando-se o valor do Q95%. Após os
56
esclarecimentos passou a palavra ao Sr. Diego, que apresentou a respectiva Deliberação, que foi colocada em
57
discussão e aprovada por unanimidade.
6. Encerramento
O Sr. Presidente passou a palavra à Vice-Presidente que agradeceu a todos, agradeceu pelos trabalhos realizados
no biênio e desejou um bom final de ano a todos. Na sequência, o Secretario Executivo também agradeceu aos
membros e convidados. A palavra foi aberta a todos, e o Sr. Roberto Shirasaki aproveitou para parabenizar o
Consorcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos pela conquista do recurso financeiro. Em seguida comentou sobre a
pouca participação da sociedade das questões de políticas públicas, e que provavelmente as audiências públicas
devem ter sido realizadas, em razão dos trâmites legais que exigem a formalidade. Considerou ainda que os
municípios devem utilizar os Planos Municipais de Saneamento da melhor maneira possível, bem como os diversos
outros Planos como ferramenta de priorização de ações. Ao final parabenizou a eficiência e os trabalhos da
Secretaria Executiva do CBH-PP. A palavra foi passada ao Sr. Roberto Ferron, que esclareceu que solicitou que à
Secretaria convidasse o CBH-PP para a audiência pública sobre os Planos Municipais de Saneamento o que não
ocorreu, o que o deixou indignado. Após o momento de discussão, o Presidente agradeceu à todos 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, 30 de novembro. “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”,
Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.
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___________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

