
 

 

 

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HID ROGRÁFICA DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA.  

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezenove, no auditório da  UNIESP- Faculdade de 1 
Presidente Prudente, realizou-se a 48ª Reunião Ordinária do CBH-PP, biênio 2019/2020, onde 2 

estiveram presentes os representantes dos três segmentos e convidados conforme registro em 3 
lista de presença própria. Após os comprimentos iniciais, dada as boas vindas aos presentes o  4 
prefeito de Narandiba e presidente do CBH-PP, Sr. Itamar dos Santos Silva, solicitou ao  Sr. 5 
Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP a verificação do quorum para a realização da 6 

Plenária. O Secretário Executivo informou que houve quorum para a instalação da reunião e 7 

iniciaram as substituições dos membros titulares ausentes pelos membros suplentes presentes, 8 
conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto. Após a verificação, foi feita a leitura da 9 
pauta da 48ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo: Abertura, Apreciação da ATA da reunião 10 

anterior; Apreciação da Minuta da Deliberação CBH-PP/199/2019 de 12/07/2019, que "Indica 11 
Prioridades de Investimento ao FEHIDRO 2019 e dá outras providências" e Encerramento. 12 
Posteriormente, o Sr. Presidente iniciou a apreciação da ata da 47ª Reunião Ordinária do CBH-13 
PP, realizada em 15 de março de 2019, solicitando a dispensa de sua leitura, uma vez que foi 14 
publicada no Diário Oficial do Estado em 04 de abril de 2019 e enviada, via e-mail, aos membros 15 

com a deliberação a ser  apreciada na presente reunião. Acolhida a dispensa, foi colocada em 16 
votação e aprovada por unanimidade. Em seguida o Sr. Itamar, Presidente do CBH-PP, coloca 17 
para apreciação a "Deliberação CBH-PP/199/2019 de 12 de julho de 2019. Indica Prioridades de 18 
Investimento para o FEHIDRO 2019 e dá outras providências". Em seguida passa a palavra ao    19 

Sr. Diego Henriques Santos, coordenador da Câmara Técnica de  Planejamento Avaliação e 20 
Saneamento (CT-PAS), para  apresentação referente ao trâmite para aplicação dos recursos do 21 
FEHIDRO 2019, abordando os recursos oriundos da CFURH e da  Cobrança pelo Uso da Água, 22 
bem como da classificação dos empreendimentos para o referido ano. Após a apresentação, o  23 

Sr. Itamar, Presidente do CBH-PP, colocou em discussão a referida deliberação e abre a palavra 24 
para comentários sobre a mesma. Na sequência, o Sr. João Mendes Barreto, representante da 25 
ONG,  Associação do  Comitê da Cidadania, pela Ética na Política e de Defesa dos Direitos do 26 
Cidadão de Tarabai expôs ao plenário, lamentando que a falta de certidões para indicação de 27 

empreendimentos não deveria ser impedimento aos tomadores, mas como é regra do MPO, 28 
devem ser seguidas. Com a palavra, o Sr. Vinicius do Amaral declarou que há recursos 29 
financeiros significativos para investimento na UGRHI, contudo, os tomadores carecem de bons 30 
projetos e sugeriu um aperfeiçoamento dos técnicos para apresentarem melhores propostas para 31 

que não sobrem recursos nos próximos pleitos. A palavra foi passada ao Sr. Roberto Shirasaki, 32 
que reforçou a necessidade de aplicar recursos de forma consciente, investir corretamente, não 33 
apenas porque há recursos disponíveis. A palavra foi passada ao Sr.Presidente  que colocou a 34 
Deliberação em votação, que após as discussões foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a 35 

palavra foi passada ao Vice-Presidente e ao Secretário Executivo para suas considerações finais. 36 
Após, o Presidente agradeceu à todos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada a tratar e 37 
tudo transcrito conforme os relatos encerro a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente, 38 
12 de julho de 2019. “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”, 39 
Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo. 40 


