
 

 

ATA DA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HID ROGRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.  

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, realizou-se a 52ª reunião 1 
Ordinária do CBH-PP, biênio 2021/2022, onde estiveram presentesos representantes dos três 2 
segmentos e convidados conforme registro em lista de presença, registrando nesta ata que a 3 
mesma foi gravada na íntegra. ASrª. Mylenni Guerra Lima Suguiiniciou a reunião, agradeceu a 4 
participação de todos, passou as instruções de participação dos membros na Plenária e procedeu 5 
a chamada dos mesmos. O Sr. AlvaroYanagui passou os informes da Secretaria Executiva do 6 
CBH-PPe do CBH Rio Paranapanema e verificou o quórum.O Sr. Presidente fez a leitura da pauta 7 
da 52ª Reunião Ordinária do CBH-PP e iniciou a apreciação da ata da 44ª Reunião Extraordinária 8 
do CBH-PP realizada em25 de junho de 2021, que foi aprovada por unanimidade.Após, o Sr. 9 
Alvaro apresentou aDeliberação CBH-PP/225/2021 de 26/11/2021, que “Aprova a atualização do 10 
Plano de Ação e Programa de Investimentos 2020/2023, Volume II do Relatório I do Plano de Bacia 11 
Hidrográfica da UGRH-22 e dá outras providências” e foi aprovada por unanimidade. A Deliberação 12 
CBH-PP/226/2021 de 26/11/2021, que “Aprova o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do 13 
Pontal do Paranapanema, também foi apresentada e foi aprovada por 14 
unanimidade.Posteriormente, a SrªMylenniapresentoua Deliberação CBH-PP/227/2021 de 15 
26/11/2021 que, “Aprova o Programa de Capacitação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal 16 
do Paranapanema 2021/2023 (UGRHI-22) eela foi aprovada por unanimidade. Ao final das 17 
apresentações, foi aberta a palavra e o Sr. Marcelo Néias sugeriu enviar um aviso a todos os 18 
membrossobre as consequências das ausências nas reuniões, conforme estabelece o Estatuto do 19 
CBH-PP. O Sr. José Catarino sugeriu fazer um apelo lembrando da responsabilidade quando 20 
assumiram participar do Comitê. O Sr. Arraes também pediu a palavra e falou sobre os projetos 21 
ambientais, além de comentar: “(...) onde está a falta de interesse da participação desses 22 
municípios que estão ficando mais ausentes? É o volume de verba, é a burocracia toda, muito 23 
burocracia para liberação de verba. É claro que tem que haver, porque nem todos os prefeitos são 24 
honestos, isso tem que deixar bem claro aqui. Parabéns aos prefeitos que participam do CBH-PP 25 
que são 100% honestos nas verbas que pegam no Comitê e aplicam nos projetos. Outros, como 26 
um caso recente que a gente fica sabendo, mas não vai ficar comentando para não criar polêmica, 27 
mas todos temos essa informação. Quantos prefeitos já pegaram verbas aqui e utilizam para pagar 28 
outras despesas, para coisas do plano de despesas do município que não tem nada a ver? Então é 29 
por isso aí, chega uma hora que a fiscalização do FEHIDRO é tanta que o pessoal fala: não dá 30 
mais, já descobriram a manha dos prefeitos, né! E os prefeitos: acabou a mamata. Então, é mais 31 
ou menos por aí em relação a sociedade civil também é a mesma coisa”. Ainda disse que as 32 
entidades da sociedade civil não pegam recursos por falta de mão-de-obra para realizar conforme 33 
o cronograma do FEHIDRO e do Comitê e que as entidades não ganham dinheiro como muitas 34 
pessoas acham, o que pode ser uma ofensa. Na sequência, o Sr. Marcelo pediu ao Sr. Arraes mais 35 
respeito com as palavras em relação a honestidade dos prefeitos. Em resposta, o Sr. Arraes se 36 
desculpoue concordou dizendo que não era o fórum adequado para esse tipo de discussão. 37 
Depois, o Sr. Rogerfez suas considerações finais respondendo e refutando a infeliz fala do Sr. 38 
Arraes, dizendo que não deveria ter conduzido o discurso daquela maneira, pois os prefeitos 39 
também se sentiram ofendidos. Disse ainda que toda utilização dos recursos financeiros, 40 
independente da sua fonte há fiscalização, tanto do Comitê, Tribunal de Contas, quanto Ministério 41 
Público e demais órgãos e ao final, agradeceu a equipe da Secretaria Executiva pelo empenho nos 42 
trabalhos. O Sr. Alvaroencerrou o assunto e esclareceu que não abriria a palavra amais ninguém, 43 
inclusive justificando que o Sr. Arraes já teve sua oportunidade de falar, ocasiãoem que provocou o 44 
direito de resposta do PresidenteRoger. Pediu desculpas aos demais e encerrou a reunião. Não 45 
havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatosdesfecho a presente ata e assino 46 
no final. Presidente Prudente,vinte e seis de novembrode dois mil e vinte e um,“Comitê da Bacia 47 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 48 
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