
 
ATA DA 54ªREUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDR OGRÁFICA DO PONTALDO 
PARANAPANEMA. 
Data: 01 de setembro de 2022. 
Horário: 09h30 
Local:  Sala de reuniões do DAEE/P. Prudente-SP. 
 

PRESENTES 
Estado Titulares: 
• Andréia Cristina S. Hirata (APTA); 
• AlvaroYanagui (DAEE); 
• Décio Cesco (SABESP); 
• Renata Ribeiro de Araújo (FCT/UNESP); 
• Rodrigo Bernardes Freire (CFB); 
• Enio Magro (D.E MIRANTE DO PARANAPANEMA). 
Estado Suplentes:  
• Hilton IwaoUbukata (CETESB) 
• Solange Aparecida Barreto (D.E SANTO ANASTÁCIO); 
Sociedade Civil Titulares: 
• 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); 
• Juliana Correa Bertocco (AEAAPP); 
• Leila Maria Sotocorno e Silva (ABES); 
• Roberto YassuoShirasaki (ROTARY CLUB DE ÁLVARES MACHADO); 
• Roberto Tadeu Miras Ferron (SINTAEMA). 
Município Titulares: 
• Exmo. Sr. Prefeito Itamar dos Santos Silva (NARANDIBA); 
• Exma. Srª Prefeita Bárbara Medeiros Vilches (PRESIDENTE VENCESLAU). 
Município Suplentes: 
• ExmaSrª Prefeita Rute A. Dos Santos Lima (CAIUÁ). 
 
I. RELATO DOS RESULTADOS  
1. Abertura da Reunião:  
No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois realizou-se a 54ª ReuniãoOrdinária 
do CBH-PP, biênio 2021/2022. Estiveram presentesosrepresentantes dos três segmentos e convidados 
conforme registro em lista de presença. Ao iniciar a reunião, o Sr Alvaro Yanagui, Secretári Executivo do 
CBH-PP deu as boas vindas a todos os presentes e justificou a ausência do Sr. Prefeito Roger 
Fernandes Gasques,Presidente do CBH-PP, por compromisso agendado anteriormente. Na sequência, 
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 ao Sr. Alvaro que procedeu a 
apresentação dos informes daSecretaria Executiva sobre o andamento dos trabalhos do CBH-Rio 
Paranapanema eosinformes da Secretaria Executiva do CBH-PP. Após, convidou o Sr. Paulo César 
Rocha, representando a Unesp/FCT de Presidente Prudente que apresentou os resultados do projeto 
“Curso de Mestrado Profissional em Geografia aplicado à gestão dos recursos hídricos (turmas 2, 3 e 4)”, 
cujo empreendimento está em fase de conclusão junto ao SINFEHIDRO.Prosseguindo com os trabalhos, 
o Vice-Presidente solicitou a verificação doquorum para a realização da Plenária. O Secretária 
Executivoinformou que houve quórumpara a instalação da reunião e iniciaram as substituições dos 
membros titulares ausentespelos membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos 
termos do estatuto.Após a verificação, foi feita a leitura da pauta da 54ª Reunião Ordinária do CBH-PP, 
sendo:Abertura, Apreciação da ata da reunião anterior; Referendum à Deliberação “Ad Referendum” 
CBH-PP/232/2022 de 21/06/2022, que “Altera prazos estabelecidos pela Deliberação AD REFERENDUM 



 
CBH-PP/231/2022”;Apreciação à Minuta da Deliberação CBH-PP/233/2022 de 01/09/2022, que “Indica 
Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO2022 para o 2º Período e dá outras providências”;Apreciação 
à Minuta da Deliberação CBH-PP/234/2022 de 01/09/2022, que “Aprova a transferência de Recursos 
Financeiros do CBH-PP para o CBH-AP, tendo em vista a continuidade do curso de Mestrado 
Profissional em Geografia aplicado à Gestão dos Recursos Hídricos”;Outros assuntos: Apresentação do 
Relatório de Anual de Atividades do PROCOMITÊS-2021 bem como do Plano de Trabalho-2022; 
Apresentação “Transforma Energia” e Encerramento.Posteriormente, o Sr. Gilmariniciou a apreciação da 
ata da 45ª Reunião Extraordinária do CBH-PP, realizada em 26 de maio de 2022, solicitando a dispensa 
de sua leitura, uma vez quefoi publicada no DiárioOficial do Estado em 28 de maio de 2022 e enviada via 
e-mail aos membros no dia 30 de maio de 2022. Acolhida a dispensa, foi colocada emvotação e 
aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a palavra ao Sr Alvaro que apresentou os detalhes e 
discussões da Deliberação AD REFERENDUM CBH-PP/232/2022, que “Altera prazos estabelecidos pela 
Deliberação AD REFERENDUM CBH-PP/231/2022”;Após esclarecimentos o Sr. Presidente colocou a 
deliberação em votação e a mesma foi referendada por unanimidade. Prosseguindo, novamente com a 
palavra, o Sr. Alvaro apresentou a Minuta da Deliberação CBH-PP/233/2022 de 01/09/2022, que “Indica 
Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO2022 para o 2º Período e dá outras providências”, que na 
ocasião argumentou que foi necessário a indicação no 2º período, tendo em vista existência de saldo 
positivo de recursos do FEHIDRO para o ano corrente. Isto posto, após discussões o Sr. Presidente 
colocou a deliberação em votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Posteriormente, o Sr. Vice-
Presidente do CBH-PP solicitou que o Secretário Executivo procedesse à apresentação da Minuta da 
Deliberação CBH-PP/234/2022 de 01/09/2022, que “Aprova a transferência de Recursos Financeiros do 
CBH-PP para o CBH-AP, tendo em vista a continuidade do curso de Mestrado Profissional em Geografia 
aplicado à Gestão dos Recursos Hídricos”. Com a palavra, o Sr. Alvaro esclareceu que o recurso tratado 
na Deliberaçã será transferido à subconta do CBH-Aguapeí-Peixe, pois o será dado continuidade no 
curso de Mestrado Profissional abrangendo as bacias da vertente paulista do Paranapanema, bem como 
dos rios Aguapeí e Peixe. Após comentários e discussões, o Sr. Gilmar colocou a Deliberação em 
votação e a mesma foi aprovada por unanimidade. Foi dado continuando na pauta da reunião e a Srª 
Mylenni Guerra Lima Sugui, Secretária Executiva Adjunda do CBH-PP apresentou o Relatório de Anual 
de Atividades do PROCOMITÊS de 2021, bem como o Plano de Trabalho de 2022, esclareceu que as 
ações que o CBH-PP realizou foram pontuadas para o atingimento de metas do referido Programa. 
Posteriormente, a palavra foi passada a Srª Nelissa Garcia, engenheira representante da empresa 
Transforma Energia que fez uma breva apresentação dos trabalhos realizados e se colocou a disposição 
dos municípios para ajudar na disposição dos resíduos sólidos. Finalmente,o Sr Secretário Executivo fez 
suasconsiderações finais, agradeceu a participação de todos e passou a palavra ao Vice-Presidente 
Gilmar para seus agradecimentos e considerações finais. Ao final não havendo mais nada a tratar e 
tudotranscrito conforme os relatos desfecho a presente Ata e assino no final. Presidente Prudente01 de 
setembro de 2022 “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema – CBH-PP”Alvaro Yanagui 
– Secretário Executivo do CBH-PP. 
 
 
 

____________________________ 
Alvaro Yanagui 

Secretário Executivo do CBH-PP 


