
 

 

 

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDRO GRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.  
Data: 26 de novembro de 2021. 
Horário: 09h00min. 
Local:  VIDEOCONFERÊNCIA 

 
PRESENTES 
Estado Titulares: 
• AlvaroYanagui (DAEE); 
• Andréia Cristina S. Hirata (APTA); 
• Décio Cesco (SABESP); 
• Rodrigo Bernardes Freire (CFB); 
• Maria Cristina Rizk (FCT/UNESP). 
Estado Suplentes:  
• Paulo Cezar Durante (SEC. ESTADUAL DA SAÚDE); 
• Júlio César Cacciari de Moura (POLICIA MILITAR AMBIENTAL); 
• Hilton IwaoUbukata (CETESB); 
• Solange Aparecida Barreto (D.E SANTO ANASTÁCIO); 
• Francisco Torturello (SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL); 
• Daiani (D.E PRESIDENTE PRUDENTE); 
Sociedade Civil Titulares: 
• Alba Regina Azevedo Arana (APEC/UNESTE); 
• Lilian Regina O. M. Gualda (UNIESO S.A); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Néias (UEPP); 
• Gilmar José Peixoto (AESABESP); 
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA); 
Sociedade Civil Suplentes: 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 
• Juliana Corrêa Bertocco (AEAAPP); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA). 
Município Titulares: 
• Exmo. Sr. Prefeito Roger Fernandes Gasques(ÁLVARES MACHADO); 
 

I. RELATO DOS RESULTADOS  
1. Abertura da Reunião:  

Com a palavra, aSrª. Mylenni Guerra Lima Suguiiniciou a reunião por videoconferência e agradeceu a participação 1 
de todos e passou as instruções de participação dos membros na Plenária. Em seguida a palavra foi passada 2 
aoSr.AlvaroYanagui, Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP, que cumprimentou a todos, fez suas considerações 3 
iniciais.  Na sequência passou a palavra ao Sr. Prefeito Roger Fernandes Gasques, Presidente do CBH-PP,que 4 
agradeceu e parabenizou aparticipação de todos, saudou os membros, bem como os prefeitos presentes. 5 
Posteriormente passou a palavra ao Sr. Gilmar José Peixoto, Vice-Presidente do CBH-PP, que saudou os 6 
participantes, desejou bom andamento nos trabalhos e solicitou a inserção de um tópico nos outros assuntos da 7 
pauta. Após, a SrªMylenni procedeu a chamada dos membros, através das listas de presença. Prosseguindo, com a 8 
palavra, o Sr. Alvaro passou aos informes da Secretaria Executiva do CBH-PP sobreo andamento dos trabalhos do 9 
CBH Rio Paranapanema,das atividades e reuniões que o CBH-PP participou junto à Coordenadoria de Recursos 10 
Hídricos, bem como no participação das reuniões da Sala de Crise dos reservatórios da bacia do Rio 11 
Paranapanema.Na sequência,o Presidente solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. O 12 
Secretário Executivo Adjunto informou que houve quorum para a instalação da reunião, cujos titulares ausentes 13 
foram substituídos pelos seus respectivos suplentes presentes, conforme termos do estatuto. Após a verificação, foi 14 
feita a leitura da pauta da 52ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo:Abertura; Apreciação à Minuta da Deliberação 15 
CBH-PP/225/2021 de 26/11/2021, que “Aprova a atualização do Plano de Ação e Programa de Investimentos 16 
2020/2023, Volume II do Relatório I do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRH-22 e dá outras providências”; 17 
Apreciação à Minuta da Deliberação CBH-PP/226/2021 de 26/11/2021, que “Aprova o Relatório de Situação dos 18 
Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2020)”. Apreciação à Minuta da Deliberação CBH-19 
PP/227/2021 de 26/11/2021, que “Aprova o Programa de Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal 20 
do Paranapanema 2021/2023 (UGRHI-22)”; outros assuntos e encerramento. Com a palavra,o Sr. Presidente iniciou 21 
a apreciação da ata da 44ª Reunião Extraordinária do CBH-PP realizada em25 de junho de 2021, solicitando a 22 
dispensa de sua leitura, uma vez que foi publicada no Diário Oficial do Estado em29 de junho de 2021e enviada via 23 
e-mail aos membroscom as deliberações a serem apreciadas na presente reunião. Acolhida a dispensa, foi 24 
colocada em votação e aprovada por unanimidade. 25 



 

 

 

2. Apreciação das Deliberações:  
Apreciação à Minuta da Deliberação CBH-PP/225/2021 de 26/11/2021, que “Aprova a atualização do Plano de Ação 26 
e Programa de Investimentos 2020/2023, Volume II do Relatório I do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRH-22 e dá 27 
outras providências”. Com a palavra, o Sr. Alvaro apresentou a Deliberação, se atendo aos principais pontos do 28 
Plano de Ação, chamou a atenção para a alteração dos PDC’s e SubPDC’s, conforme Deliberação CRH nº 246 de 29 
18 de fevereiro de 2021 e esclareceu que o documento foi colocado para consulta pública no site do Comitê. Após a 30 
apresentação, passou a palavra para o Presidente que colocou a Deliberação em discussão e votação, cuja a 31 
mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequência, o Sr. Roger convidou novamente o Sr. Alvaropara explanar 32 
sobre a Minuta da Deliberação CBH-PP/226/2021 de 26/11/2021, que “Aprova o Relatório de Situação dos 33 
Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema (ano base 2020)”. Com a Palavra o Sr. Álvaroapresentou os 34 
principais dispositivos da referida minuta, explanou que o Relatório de situação, disponível no site para consulta, foi 35 
realizado conforme instruções da Coordenadoria de Recursos Hídricos e dados oficiais dos órgãos do estado. Após 36 
a apresentação, se colocou à disposição para eventuais dúvidas. O Presidente, com a palavra colocou a 37 
Deliberação em discussão e votação, que foi aprovada por unanimidade.Posteriormente, para análise da última 38 
Minuta, o Sr. Roger convidou a SrªMylenni para esclarecimentos da Deliberação CBH-PP/227/2021 de 26/11/2021 39 
que, “Aprova o Programa de Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 2021/2023 40 
(UGRHI-22)”. Com a palavra a SrªMylenni fez uma breve apresentação dos trabalhos realizados, bem como 41 
esclareceu que o programa se fez necessário para conclusão de etapas do Procomitês da Agência Nacional de 42 
Águas e Saneamento Básico (ANA). O Sr. Presidente do CBH-PP colocou a Deliberação em discussão e votação e 43 
ela foi aprovada por unanimidade.  44 
Outros Assuntos:  45 
Ao final das apresentações, foi aberta a palavra e o Sr. Marcelo Néias sugeriu enviar um aviso a todos os membros 46 
sobre as consequências das ausências nas reuniões, conforme estabelece o Estatuto do CBH-PP. O Sr. José 47 
Catarino sugeriu fazer um apelo lembrando da responsabilidade quando assumiram participar do Comitê. O Sr. 48 
Arraes também pediu a palavra e falou sobre os projetos ambientais, além de comentar: “(...) onde está a falta de 49 
interesse da participação desses municípios que estão ficando mais ausentes? É o volume de verba, é a burocracia 50 
toda, muito burocracia para liberação de verba. É claro que tem que haver, porque nem todos os prefeitos são 51 
honestos, isso tem que deixar bem claro aqui. Parabéns aos prefeitos que participam do CBH-PP que são 100% 52 
honestos nas verbas que pegam no Comitê e aplicam nos projetos. Outros, como um caso recente que a gente fica 53 
sabendo, mas não vai ficar comentando para não criar polêmica, mas todos temos essa informação. Quantos 54 
prefeitos já pegaram verbas aqui e utilizam para pagar outras despesas, para coisas do plano de despesas do 55 
município que não tem nada a ver? Então é por isso aí, chega uma hora que a fiscalização do FEHIDRO é tanta 56 
que o pessoal fala: não dá mais, já descobriram a manha dos prefeitos, né! E os prefeitos: acabou a mamata. 57 
Então, é mais ou menos por aí em relação a sociedade civil também é a mesma coisa”. Ainda disse que as 58 
entidades da sociedade civil não pegam recursos por falta de mão-de-obra para realizar conforme o cronograma do 59 
FEHIDRO e do Comitê e que as entidades não ganham dinheiro como muitas pessoas acham, o que pode ser uma 60 
ofensa. Na sequência, o Sr. Marcelo pediu ao Sr. Arraes mais respeito com as palavras em relação a honestidade 61 
dos prefeitos. Em resposta, o Sr. Arraes se desculpou e concordou dizendo que não era o fórum adequado para 62 
esse tipo de discussão. Na sequência, a palavra foi passada ao Sr. Gilmar, vice-presidente do CBH-PP, que fez 63 
suas colocações referente ao marco hídrico, cujo assunto poderá ser tratado e regulado através de Lei que está 64 
tramitando no Congresso Nacional. Esclareceu também o CBH-PP poderá se manifestar, pois a eminente 65 
aprovação deste projeto de lei poderá prejudicar a gestão dos recursos hídricos em todo país. Na sequência, o Sr. 66 
Alvaro complementou dizendo que o Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas poderá abordar este 67 
assunto, pois é de interesse de todas as UGHRI’s do estado de São Paulo. Ainda com a palavra, esclareceu que a 68 
Deliberação que trataria dos critérios de investimentos para o FEHIDRO em 2022 foi retirado, uma vez que houve 69 
alterações nos percentuais prioritários em razão do reenquadramento dos PDC’s e subPDC’s, conforme 70 
Deliberação CRH nº 254 de 21 de julho de 2021, assim as Câmaras Técnicas serão convocadas para tratar deste 71 
assunto. Posteriormente, o Sr. Roger fez suas considerações finais respondendo e refutando a infeliz fala do Sr. 72 
Arraes, dizendo que não deveria ter conduzido o discurso daquela maneira, pois os prefeitos também se sentiram 73 
ofendidos. Disse ainda que toda utilização dos recursos financeiros, independente da sua fonte há fiscalização, 74 
tanto do Comitê, Tribunal de Contas, quanto Ministério Público e demais órgãos e ao final, agradeceu a equipe da 75 
Secretaria Executiva pelo empenho nos trabalhos.O Sr. Alvaro encerrou o assunto e esclareceu que não abriria a 76 
palavra a mais ninguém, inclusive justificando que o Sr. Arraes já teve sua oportunidade de falar, ocasião em que 77 
provocou o direito de resposta do Presidente Roger. Pediu desculpas aos demais e encerrou a reunião. Não 78 
havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente ata e assino no final. 79 
Presidente Prudente, vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e um, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 80 
Paranapanema – CBH-PP”. 81 

 
AlvaroYanagui 

Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP 


