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ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO
PONTAL DO PARANAPANEMA.
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezenove, no auditório da UNIESPFaculdade de Presidente Prudente, realizou-se a 47ª Reunião Ordinária do CBH-PP, biênio
2017/2018, onde estiveram presentes os representantes dos três segmentos e convidados
conforme registro próprio em lista de presença. Após os comprimentos iniciais de boas
vindas, dando início a reunião o Sr. Nelson Bugalho, Presidente do CBH-PP solicitou a
verificação do quorum para a realização da Plenária. Após a verificação, foi feita a leitura da
pauta da 47ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo: Abertura, Apreciação da Ata da reunião
anterior; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/194/2019 de 15/03/2019, que "
Aprova o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na
Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema para o exercício de 2019, referente aos
valores arrecadados no exercício 2018 e estimados para o exercício 2019 ”. Apreciação da
Minuta da Deliberação CBH-PP/195/2019 de 15/03/2019, que “Aprova a atualização do
Plano de Ação e do Programa de Investimentos de 2016/2019, incluindo os recursos da
cobrança para o exercício 2019.", Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/196/2019
de 15/03/2019, que “ Cria a Câmara Técnica de Restauração Ecológica." Apreciação da
Minuta da Deliberação CBH-PP/197/2019 de 15/03/2019, que "Aprova diretrizes, critérios e
estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para
utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2019." Apreciação da Minuta da Deliberação CBHPP/198/2019 de 15/03/2019, que "Aprova a eleição e posse da Diretoria do CBH-PP, e
aprova a indicação de Representantes dos segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios
para compor a Plenária do CBH-PP e Câmaras Técnicas no período de 01/04/2019 a
31/03/2021." e Encerramento. Posteriormente, o Sr. Presidente iniciou a apreciação da ata
da 46ª Reunião Ordinária do CBH-PP, solicitando a dispensa de sua leitura. Acolhida a
dispensa, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Sr.
Presidente do CBH-PP coloca para apreciação a Deliberação CBH-PP/194/2019 que após
realizada apresentação referente ao Plano de Aplicação de recursos oriundos da cobrança
pelo uso dos recursos hídricos e comentários sobre a deliberação,a pós esta apresentação,
a deliberação PP/194/2019 foi colocada para discussão em seguida em votação e foi
aprovada por unanimidade. Dando continuidade o Sr. Presidente coloca para apreciação a
Deliberação CBH-PP/195/2019 de 15 de março de 2019, realizado esclarecimentos da
necessidade de atualizar o Programa de Investimentos de 2016/2019, visto que deverão ser
incluídos os valores previstos a serem arrecadados da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos, o Sr. Presidente coloca em discussão a deliberação CBH-PP/195/2019 em
seguida para aprovação, sendo a referida deliberação aprovada por unanimidade.
Prosseguindo, o Sr. Presidente remete a apreciação a Deliberação CBH-PP/196/2019 .
Após os esclarecimentos da composição da Câmara Técnica Restauração Ecológica a ser
criada e das competências da mesma a deliberação foi colocada em discussão, em seguida
para aprovação a deliberação CBH-PP/196/2019, sendo aprovada por unanimidade. Dando
continuidade o Sr. Presidente do CBH-PP coloca para apreciação a Deliberação CBHPP/197/2019. Em seguida foi apresentado a proposta da deliberação que cria critérios para
tomadores de recursos FEHIDRO em 2019. Após esclarecer e comentar sobre os principais
artigos da deliberação CBH-PP/197/2019 a palavra foi aberta para plenária para comentários
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e posteriormente foi colocada em discussão e aprovada por unanimidade. Prosseguindo
com a reunião o Sr. Presidente passa para apreciação da Deliberação CBH-PP/198/2019.
Na seqüência o Sr. Presidente solicitou a apresentação desta última deliberação que após
serem expostos os detalhes da nova composição do CBH-PP, referente a posse da nova
diretoria e representantes dos três segmentos para compor a plenária e câmaras técnicas foi
colocada para discussões. Oportunamente, o Sr. Gilberto José da Paz, representando a
AESABESP, solicitou à Plenária que incluísse a entidade na suplência do comitê, uma vez
que não foram preenchidas todas as vagas do segmento Sociedade Civil e não haveria
prejuízos ao segmento. Da mesma maneira, a Srta Julieta Felix, representando a ASSOC.
ECOLÓGICA ARARAJUBA, também solicitou inclusão na suplência do CBH-PP. Após
comentários e discussões, aceita a inclusão das duas entidades que pleitearam as vagas
como suplentes na plenária do CBH-PP o Sr. Presidente colocou em votação a Deliberação
CBH-PP/198/2019, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Secretário
Executivo do CBH-PP, Sr. Sandro, fez os encaminhamentos finais e esclarece que o atual
presidente do CBH-PP, Prefeito Municipal de Presidente Prudente Sr. Nelson Roberto
Bugalho, na reunião prévia do segmento municípios, foi indicado para representar o 5º grupo
de comitês, CBH-MP e CBH-PP, junto ao CRH. Após, 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, 15 de março de 2019.
“Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto
Selmo – Secretário Executivo.

___________________________
Sandro Roberto Selmo
Secretário Executivo do CBH-PP

