
 

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACI A HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO 
PARANAPANEMA.  
Data: 26 de maio de 2022. 
Horário: 09h30 
Local:  Sala de reuniões do DAEE/P. Prudente-SP. 
 
PRESENTES 
Estado Titulares: 
• Andréia Cristina S. Hirata (APTA); 
• Décio Cesco (SABESP); 
• Marco Aurélio Fernandes (CDRS P. PRUDENTE); 
• Maria Cristina Rizk (FCT/UNESP); 
• Mylenni Guerra Lima Sugui (DAEE); 
• Rodrigo Bernardes Freire (CFB); 
Estado Suplentes:  
• Francisco Torturello (SEC. DESENVOLVIMENTO REGIONAL); 
• Hilton Iwao Ubukata (CETESB); 
• Márcia Regina de Jesus (SEC. FAZENDA E PLANEJAMENTO); 
• Solange Aparecida Barreto (D.E SANTO ANASTÁCIO); 
Sociedade Civil Titulares: 
• Alba R. Azevedo Arana (UNOESTE-APEC); 
• Ayslan José Kolling Fingler (UDOP); 
• Gilmar José Peixoto (AESABESP); 
• José Alberto Mangas Pereira Catarino (PONTAL FLORA); 
• Juliana de Souza Damno (CIESP); 
• Marcelo Gomes de Oliveira Neias (UEPP); 
Sociedade Civil Suplentes: 
• Carlos Alberto Arraes (CDPEMA); 
• Guilherme Magrini Verri (ABRAGE); 
• Juliana Correa Bertocco (AEAAPP); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Roberto Yassuo Shirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 
Município Titulares: 
• Exmo. Sr. Prefeito Alair Antonio Batista (TACIBA); 
• Exmo. Sr. Prefeito Itamar dos Santos Silva (NARANDIBA); 
• Exmo. Sr. Prefeito Marco Antônio Jacomelli de Freita (MARTINÓPOLIS); 
• Exmo. Sr. Prefeito Roger Fernandes Gasques (ÁLVARES MACHADO); 
• Exmo. Sr. Prefeito Silvio Gabriel (ROSANA); 
Município Suplentes: 
• Exma Srª Prefeita Rute A. Dos Santos Lima (CAIUÁ). 
 
I. RELATO DOS RESULTADOS  
1. Abertura da Reunião:  
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se a 45ª Reunião 
Extraordinária do CBH-PP, biênio 2021/2022. Estiveram presentes os representantes dos três segmentos 
e convidados conforme registro em lista de presença. Ao iniciar a reunião, a Srª Mylenni Guerra Lima 
Sugui, Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP deu as boas vindas a todos os presentes e justificou a 
ausência do Sr. Alvaro Yanagui, Secretário Executivo do CBH-PP por motivo de saúde. Na sequência, 
passou a palavra ao Sr. Roger Fernandes Gasques, presidente do CBH-PP, que agradeceu a presença e 
parabenizou a participação de todos, saudou os membros, bem como os prefeitos presentes. 
Posteriormente passou a palavra ao Sr. Gilmar José Peixoto, Vice-Presidente do CBH-PP, que 
agradeceu a todos desejou um bom dia de trabalho. Posteriormente, a palavra foi passada à Srª Mylenni 
que procedeu os informes da Secretaria Executiva sobre o andamento dos trabalhos do CBH-Rio 
Paranapanema e os informes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Prosseguindo com os trabalhos, o 
Presidente solicitou a verificação do quorum para a realização da Plenária. A Secretária Executiva 
Adjunta informou que houve quorum para a instalação da reunião e iniciaram as substituições dos 
membros titulares ausentes pelos membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos 
termos do estatuto. Após a verificação, foi feita a leitura da pauta da 45ª Reunião Extraordinária do CBH-
PP, sendo: Abertura, Apreciação da ata da reunião anterior; apreciação à Minuta da Deliberação CBH-
PP/230/2022 de 26 de maio de 2022, que “Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO 2022 e dá 
outras providências”; Referendum à da Deliberação  AD REFERENDUM CBH-PP/231/2022 de 17 de 
maio de 2022 que, “Aprova diretrizes, critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e 



 

indicação de empreendimentos para o 2º período para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2022” e 
encerramento. Posteriormente, o Sr. Presidente iniciou a apreciação da ata da 53ª Reunião Ordinária do 
CBH-PP, realizada em 26 de abril de 2022, solicitando a dispensa de sua leitura, uma vez que foi 
publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de abril de 2022 e enviada via e-mail aos membros com as 
deliberações a serem apreciadas na presente reunião no dia 23 de maio de 2022. Acolhida a dispensa, 
foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra a Srª Mylenni que 
apresentou os detalhes e discussões da Minuta da Deliberação CBH-PP/230/2022, que “Indica 
Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO 2022. Após esclarecimentos, o Sr Presidente colocou a 
Deliberação em discussão e votação, cuja mesma foi aprovada por unanimidade. Na sequencia solicitou 
novamente à Srª Secretário Executiva Adjunta que apresentasse a proxima Deliberação. Com a palavra, 
a Srª Mylenni apresentou a Deliberação  AD REFERENDUM CBH-PP/231/2022  que, “Aprova diretrizes, 
critérios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação de empreendimentos para o 2º 
período para utilização dos Recursos do FEHIDRO de 2022”. Após dapresentação e discussões, foi 
exposto que haverá saldo dos recursos do FEHIDRO em 2022, por este motivo era necessário deliberar 
sobre novos critérios para um segundo período. Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou a deliberação 
em votação e a mesma foi referendada por unanimidade. Na sequência, a palavra foi passada ao Carlos 
Arraes, que comentou sobre a homenagem póstuma ao Sr. Sandro Roberto Selmo, que poderia nomear 
a sala de reuniões do DAEE como sala de reunião “Sandro Roberto Selmo”. Assim, o Sr. André de 
Olveira Silva respondeu que já está sendo providenciado todo trâmite para que isso aconteça. 
Prosseguindo, a Srª Secretária Executiva Adjunta fez suas considerações finais e agradeceu a 
participação de todos. O Sr. Presidente Roger agradeceu a participação de todos e salientou a 
importância dos prefeitos estarem sempre presentes nas reuniões, visto que o CBH atua de modo 
regional. Assim, passou a palavra ao Vice-Presidente, Sr. Gilmar, que também fez seus agradecimentos. 
Ao final não havendo mais nada a tratar e tudo transcrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e 
assino no final. Presidente Prudente 26 de maio de 2022. “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do 
Paranapanema – CBH-PP” Mylenni Guerra Lima Sugui -Secretária Executiva Adjunta do CBH-PP 


