
 

                                                 
ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDRO GRÁFICA DO PONTAL DO PARANAPANEMA.  
Data: 26 de abril de 2022. 
Horário: 09h30min. 
Local:  VIDEOCONFERÊNCIA 
PRESENTES 
Estado Titulares: 
• Alvaro Yanagui (DAEE); 
• Carlos Alberto Silva (FUNDAÇÃO ITESP) 
• Andréia Cristina S. Hirata (APTA); 
• Décio Cesco (SABESP); 
• Rodrigo Bernardes Freire (CFB); 
• Maria Cristina Rizk (FCT/UNESP); 
• Enio Magro (D.ENSINO MIRANTE DO PARANAPANEMA). 
Estado Suplentes:  
• Orlando Fagotti Filho e Hilton Iwao Ubukata (CETESB); 
• Solange Aparecida Barreto (D.E SANTO ANASTÁCIO); 
• Francisco Torturello (SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL); 
• Márcia Regina de Jesus (SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO). 
Sociedade Civil Titulares: 
• Ayslan José Kolling Fingler (UDOP); 
• Gilmar José Peixoto (AESABESP); 
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA); 
Sociedade Civil Suplentes: 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 
• Guilherme Magrini Verri (ABRAGE); 
• José Alberto Barros Fial (AEAAPP); 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA). 
Município Titulares: 
• Exmo. Sr. Prefeito Roger Fernandes Gasques (ÁLVARES MACHADO); 
• Exmo Sr. Prefeito Itamar dos Santos Silva (NARANDIBA); 
• Exma Srª Prefeita Bárbara Medeiros Vilches (PRESIDENTE VENCESLAU). 

I. RELATO DOS RESULTADOS  1 
1. Abertura da Reunião: Com a palavra, a Srª. Mylenni Guerra Lima Sugui iniciou a reunião por videoconferência 2 
e agradeceu a participação de todos e passou as instruções de participação dos membros na Plenária. Em seguida 3 
a palavra foi passada ao Sr. Alvaro Yanagui, Secretário Executivo do CBH-PP, que cumprimentou a todos, fez suas 4 
considerações iniciais.  Na sequência passou a palavra ao Sr. Prefeito Roger Fernandes Gasques, Presidente do 5 
CBH-PP, que agradeceu e parabenizou a participação de todos, saudou os membros, bem como os prefeitos 6 
presentes. Posteriormente passou a palavra ao Sr. Gilmar José Peixoto, Vice-Presidente do CBH-PP, que saudou 7 
os participantes, desejou bom andamento nos trabalhos. Após, a Srª Mylenni procedeu a chamada dos membros, 8 
através das listas de presença. Prosseguindo, com a palavra o Sr. Alvaro passou aos informes da Secretaria 9 
Executiva sobre o andamento dos trabalhos do CBH Rio Paranapanema e das atividades e reuniões que o CBH-PP 10 
participou junto à Coordenadoria de Recursos Hídricos, bem como na participação das reuniões da Sala de Crise 11 
dos reservatórios da bacia do Rio Paranapanema. Na sequência, o Presidente solicitou a verificação do quórum 12 
para a realização da Plenária. O Secretário Executivo informou que houve quórum para a instalação da reunião, 13 
cujos titulares ausentes foram substituídos pelos seus respectivos suplentes presentes, conforme termos do 14 
estatuto. Após a verificação, foi feita a leitura da pauta da 53ª Reunião Ordinária do CBH-PP, sendo: Abertura; 15 
Referendum à Deliberação “Ad Referendum” CBH-PP/228/2022 de 27/01/2022, que “Aprova diretrizes, critérios e 16 
estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do 17 
FEHIDRO de 2022”; Apreciação à Minuta da Deliberação CBH-PP/229/2022 de 26/04/2022, que “Aprova o Plano 18 
de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Pontal do 19 
Paranapanema para o exercício de 2022” e encerramento. Com a palavra, o Sr. Presidente iniciou a apreciação da 20 
ata da 52ª Reunião Ordinária do CBH-PP realizada em 26 de novembro de 2021, solicitando a dispensa de sua 21 
leitura, uma vez que foi publicada no Diário Oficial do Estado em 03 de dezembro de 2021 e enviada via e-mail aos 22 
membros com as deliberações a serem apreciadas na presente reunião. Acolhida a dispensa, foi colocada em 23 
votação e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação das Deliberações: Apreciação da Deliberação Ad 24 
Referendum CBH-PP/228/2022 de 27/01/2022, que “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de 25 
hierarquização e indicação de empreendimentos para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2022. Com a 26 
palavra, o Sr. Alvaro apresentou a Deliberação, esclarecendo que a mesma já foi trabalhada em reuniões de 27 
Câmaras Técnicas e os assuntos da mesma foi amplamente discutida para apresentar os critérios para protocolo 28 
das solicitações ao FEHIDRO 2022. Assim, solicitou a dispensa de todo conteúdo da Deliberação, tendo em vista 29 
que a mesma já foi publicada. Após a apresentação, abriu a palavra para esclarecimentos e posteriormente a 30 



 

                                                 
Deliberação foi referendada. Na sequência, a palavra foi passada ao Sr. Presidente que o Sr. Roger convidou 31 
novamente o Sr. Alvaro para explanar sobre a Minuta Deliberação CBH-PP/229/2022 de 26/04/2022, que “Aprova 32 
o Plano de Aplicação de Recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica do Pontal do 33 
Paranapanema para o exercício de 2022”. Com a Palavra o Sr. Álvaro apresentou os principais dispositivos da 34 
referida minuta, explanou que o Plano de Aplicação de recursos da Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos foi 35 
realizado conforme manual disponibilizado pela Coordenadoria de Recursos Hídricos. Após os esclarecimentos 36 
colocou a Minuta de Deliberação em discussão se colocou à disposição para eventuais dúvidas. 3. Encerramento: 37 
O Presidente, com a palavra colocou a Deliberação em votação, que foi aprovada por unanimidade. Nada mais 38 
havendo a tratar passou a palavra ao Vice-Presidente do CBH-PP para suas considerações finais e na sequência 39 
solicitou que o Sr. Secretário Executivo também fizesse suas considerações finais. Ao final, esclareceu que a 40 
próxima reunião Plenária está prevista para meados do mês de junho. Assim, com a palavra o Sr. Presidente do 41 
CBH-PP encerrou a reunião. Não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a 42 
presente ata e assino no final. Presidente Prudente, vinte e seis de abril de dois mil e vinte e dois, “Comitê da Bacia 43 
Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”. 44 

 
 
 

AlvaroYanagui 
Secretário Executivo Adjunto do CBH-PP 


