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ATA "RESUMIDA" DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HI DROGRÁFICA1
DO PONTAL DO PARANAPANEMA.2
Aos três dias do mês de março de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na3
sede da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e4
Região, realizou-se a 43ª Reunião Ordinária do CBH-PP, biênio 2015/2016, onde estiveram5
presentes os representantes dos segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios,6
conforme registro em lista de presença próprio. O Secretário Executivo do CBH-PP, Sr. Sandro,7
agradeceu presença de todos, enalteceu a presença dos prefeitos e aos demais representantes8
dos segmentos Estado e Sociedade Civil, presentes. Posteriormente, justificou a sua condução9
a Presidência da presente Assembléia, conforme Art. 22 do Estatuto do CBH-PP, em seguida10
realiza apresentação sobre os andamentos dos trabalhos do comitê interestadual CBH-11
Paranapanema. Na sequência, Sr. Murilo, apresentou os informes da Secretaria Executiva do12
CBH-PP. Dando continuidade houve a verificação do quorum para a realização da Plenária.13
Uma vez tendo a informação que houve quorum para a instalação da reunião, iniciaram as14
substituições dos membros titulares "ausentes" pelos membros suplentes "presentes", após a15
verificação do quorum, foi feita a leitura da pauta da 43ª Reunião Ordinária do CBH-PP.16
Posteriormente, o Sr Sandro colocou para a apreciação a ata da 42ª Reunião Ordinária do17
CBH-PP que realizou-se em 02 de dezembro de 2016, contudo solicitou a dispensa da leitura.18
Acolhida a dispensa, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. A palavra foi19
passada ao Sr. Augusto Cesar Marques Leme, coordenador da CT-PAS que apresentou como20
se realizou o processo para a indicação dos segmentos Estado, Municípios e Sociedade civil21
para compor o CBH-PP, biênio 2017/2018, bem como as indicações para eleição e posse da22
diretoria e composição das Câmaras Técnicas. Após os esclarecimentos, o Sr. Secretário23
Executivo, encaminhou a palavra ao Secretário Executivo Adjunto, Sr. Murilo, para que24
procedesse a apresentação da Minuta de Deliberação CBH-PP/178/2017, que “Aprova a25
indicação de Representantes para os segmentos: Estado, Sociedade Civil e Municípios para26
compor o CBH-PP relativo ao período de 01/04/2017 a 31/03/2019". Na sequência, o27
Secretário Executivo, presidindo a reunião, colocou para apreciação a referida Deliberação,28
que, já em seguida, foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade.29
Prosseguindo, o Sr. Secretário Executivo novamente solicitou ao Secretário Executivo Adjunto30
para que procedesse à apresentação da Minuta de Deliberação CBH-PP/179/2017 que "Aprova31
a eleição e posse da Diretoria do CBH-PP para o mandato relativo ao período de 01/04/2017 a32
31/03/2019”. Dando prosseguimento foi colocada para apreciação a referida deliberação, não33
havendo manifestação, foi colocada em votação, cuja aprovação se deu por unanimidade.34
Dando prosseguimento, o Secretário Executivo apresenta então para apreciação a Minuta de35
Deliberação CBH-PP/180/2017, que "Aprova a indicação de Representantes dos segmentos:36
Estado, Sociedade Civil e Municípios, para compor as Câmaras Técnicas do CBH-PP, relativo37
ao período de 01/04/2017 a 31/03/2019", solicitando mais uma vez ao Secretário Executivo38
Adjunto para que procedesse aos esclarecimentos das indicações dos segmentos para compor39
as Câmaras Técnicas. Após apresentação o Secretário Executivo abriu para comentários,40
colocou a Deliberação em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Uma vez41
aprovadas as Deliberações, a palavra foi passada ao Exmo. Sr. Prefeito de Presidente42
Prudente Nelson Bugalho, eleito Presidente do CBH-PP para suas considerações.43
Prosseguindo a palavra foi passada eleita Vice-Presidente Sr.ta Maria das Graças, também44
para suas considerações. Posteriormente, aberta a palavra para outros assuntos, foi45
apresentado pelo representante da ONG da CDPEMA, uma moção de repúdio à instalação de46
um aterro sanitário privado, no bairro rural Timburi, no município de Presidente Prudente, e47
apoio aos moradores do bairro. Com a palavra, o Secretário Executivo, esclareceu que o48
referido local pertence à UGRHI-21, bacia do rio do Peixe e que referente ao assunto ocorrerá49
uma audiência pública, no qual poderá encaminhar tal documento. Esclarece ainda que50
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remeterá o documento ao Comitê competente, CBH-AP. Na sequência o assunto foi bastante51
debatido com várias comentários participações. Na sequência o Secretário Executivo,52
presidindo a reunião procede o encerramento da mesma, agradecendo a presença de todos.53
Por fim, não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a54
presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, três de março de 2017, “Comitê da Bacia55
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário56
Executivo.57

_____________________
Sandro Roberto Selmo

Secretário Executivo do CBH-PP


