
 

 

 

ATA DA 42ªREUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA  HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA.  

 

Com a palavra, o Presidente do CBH-PP, Sr. Itamar iniciou a 42ª Reunião Extraordinária do 1 
CBH-PP e passou a palavra ao Sr. Sandro Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, para 2 
dar seqüência aos assuntos da pauta, sendo que o mesmo, na oportunidade, informou que 3 
foi computado o mesmo quórum da 41ª Reunião Extraordinária pelo fato de se dar 4 
continuidade aos trabalhos na seqüência do encerramento desta, esclarecendo que o início 5 
da presente reunião ocorre imediatamente.  Após os esclarecimentos, foi feita a leitura da 6 
pauta da 42ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, sendo: Referendum à Deliberação “AD 7 
REFERENDUM” CBH-PP/211/2020 de 17/07/2020 que “Altera a Indicação de Prioridades de 8 
Investimentos ao FEHIDRO/2020 e dá outras providências“; Referendum à Deliberação “AD 9 
REFERENDUM” CBH-PP/212/2020 de 12/08/2020 que “Indica Prioridades de Investimentos 10 
ao FEHIDRO/2020 (2º período) e dá outras providências“; Referendum à Deliberação “AD 11 
RERERENDUM” CBH-PP/213/2020 de 28/08/2020 que “Aprova nova Atualização do Plano 12 
de Ação e Programa de Investimentos 2020/2023, Volume II do Relatório I do Plano de 13 
Bacia Hidrográfica da UGRHI-22 e dá outras providências”;  Referendum à Deliberação “AD 14 
REFERENDUM” CBH-PP/214/2020 de 17/09/2020 que "Aprova e estabelece critérios para 15 
apresentação e cadastramento de empreendimentos prioritários para previsão de 16 
investimentos referente aos recursos do FEHIDRO/2021-2023”, outros assuntos e 17 
encerramento. A palavra foi passada ao Sr. AlvaroYanagui, Secretário Executivo Adjunto do 18 
CBH-PP,que fez uma apresentação referente à proposta da Deliberação “AD 19 
REFERENDUM” CBH-PP/211/2020, bem como às alterações das indicações de prioridades 20 
de investimentos ao FEHIDRO 2020, esclarecendo os motivos para que a mesma fosse 21 
elaborada. Na sequência, o Presidente colocou a Deliberação em apreciação, esclarecendo 22 
que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 23/07/2020 sendo que a mesma foi 23 
referendada por unanimidade. Prosseguindo, o Presidente passou para o próximo assunto 24 
da pauta, retornando a palavra ao Sr. Alvaro para apresentação e esclarecimento da 25 
Deliberação “AD REFERENDUM” CBH-PP/212/2020”. Com a palavra o Sr. Alvaro comentou 26 
que após reunião das Câmaras Técnicas foi necessário apresentar nova Deliberação para 27 
indicação de prioridades de investimentos ao FEHIDRO 2020, sendo esta para o 2º período 28 
de indicação, esclarecendo detalhadamente  os motivos pela qual a mesma fosse elaborada 29 
.Após explicações, a palavra foi passada para o Presidente, que colocou a referida 30 
Deliberação em apreciação, esclarecendo que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 31 
15/08/2020 sendo que a mesma foi referendada por unanimidade. Posteriormente, retornou 32 
a palavra novamente ao Sr. Alvaro que fez elucidações da Deliberação “AD RERERENDUM” 33 
CBH-PP/213/2020 que aprova nova Atualização do Plano de Ação e Programa de 34 
Investimentos 2020/2023, Volume II do Relatório I do Plano de Bacia Hidrográfica da 35 
UGRHI-22 e dá outras providências. Comentou ainda a importância de investir nas ações 36 
prioritárias, indicadas no Plano de ações, sendo parte necessária do planejamento da bacia. 37 
A palavra foi passada ao Sr. Presidente que colocou a Deliberação em apreciação, 38 
esclarecendo que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 29/08/2020, assim  a mesma 39 
foi referendada por unanimidade. Ainda com a palavra o Sr. Presidente passou para a 40 
apreciação da Minuta de Deliberação CBH-PP/214/2020. Novamente, solicitou ao Sr. Alvaro 41 
que fizesse os esclarecimentos necessários. Assim sendo, o Secretário Executivo Adjunto 42 
explanou sobre os critérios para apresentação e cadastramento de empreendimentos 43 
prioritários para previsão de investimentos referente aos recursos do FEHIDRO 2021/2023, 44 
sendo que estes serão incluídos no Plano de Ação e Programa de investimentos na última 45 
atualização de 2020. Isto posto, passou a palavra ao Sr. Itamar para colocá-la em 46 
apreciação, sendo o Sr. Presidente esclareceu que foi publicada no Diário Oficial do Estado 47 
em 22/09/2020,  que após comentários foi aprovada por unanimidade. Dando 48 
prosseguimento, a palavra foi passada ao Secretário Executivo, que fez suas considerações 49 



 

 

 

finais e agradeceu a participação de todos. Com a palavra o Sr. Roberto Ferron fez suas 50 
considerações finais agradecendo a participação de todos e pelo empenho em participar da 51 
videoconferência O Sr. Presidente Itamar também enalteceu os trabalhos da Secretaria 52 
Executiva do CBH-PP, fez os agradecimentos e encerrou a reunião. Não havendo mais nada 53 
a tratar e tudo transcrito conforme os relatosdesfecho a presente Ata e assino no final. 54 
Presidente Prudente, 18 de novembro de 2020. “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 55 
Paranapanema – CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo.  56 


