ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA.
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Aos 30 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito no auditório da UNIESPFaculdade de Presidente Prudente, realizou-se a 46ª Reunião Ordinária do CBH-PP,
biênio 2017/2018, onde estiveram presentes os representantes dos três segmentos e
convidados conforme registro próprio. Dando início a reunião o Sr. Nelson Bugalho,
Presidente do CBH-PP e Prefeito de Presidente Prudente, agradeceu a presença de
todos, saudou os membros, bem como os prefeitos presentes. Em seguida o Sr. Sandro
Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP passou os informes da Secretaria Executiva e o
andamento dos trabalhos do CBH Rio Paranapanema. 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, em seguida realizou
a leitura da pauta da 46ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo: Abertura; Apreciação da
ATA da reunião anterior; Apreciação para "REFERENDUM" a Deliberação CBHPP/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 reunião anterior, a 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. Em seguida o Sr.
Presidente do CBH-PP passa a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro, Secretário Executivo
Adjunto, que fez uma apresentação referente a 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)”, detalhando como foi realizado o Relatório de Situação
bem como sua metodologia. Após, a palavra foi passada ao Sr. Diego Henriques,
Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento que
apresentou a referida Deliberação CBH-PP/190/2018, para referendo da plenária. Após
a apresentação, o Sr. Presidente colocou a Deliberação em votação e foi referendada
por unanimidade. Prosseguindo Sr. Presidente do CBH-PP passa a palavra ao Sr.
Alvaro, que apresentou as alterações da relação de empreendimentos classificados
para o FEHIDRO 2018 em razão da diminuição do recurso financeiro destinado ao CBHPP, pela redução do percentual de royalties aprovado recentemente, assunto este
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relativo a 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.” . Após, passou a palavra ao Sr. Diego, que
apresentou a respectiva Deliberação CBH-PP/191/2018, a qual foi colocada em
discussão e em seguida o Sr. Presidente colocou a mesma em votação, sendo esta
referendada por unanimidade. Na seqüência a palavra é passada ao Engº Marcelo
Néias, coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais para comentários e
apresentação da 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.” Após apresentação e os
devidos esclarecimentos, a Deliberação foi colocada em votação pelo Sr. Presidente,
cuja aprovação se deu por unanimidade. Em seguida o Sr. Presidente do CBH-PP passa
a palavra ao Sr. Murilo Cavalheiro para apresentação e comentários sobre a 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 UGRHI22." Após os esclarecimentos passou a palavra ao Sr. Diego, que apresentou a
respectiva Deliberação, que foi colocada em discussão, em seguida o Sr. Presidente a
colocou em votação a qual foi 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 em
seguida o Sr. Presidente 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 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

