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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO PONTAL DO 1 

PARANAPANEMA – CBH-PP. 2 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às nove horas, na Associação dos Engenheiros, 3 

Arquitetos e Agrônomos de Presidente Prudente e Região realizou-se a 37ª Reunião Ordinária do CBH-PP, 4 

onde estiveram presentes os representantes dos seguintes segmentos: Estado (Titulares): DAEE (Sandro 5 

Roberto Selmo); SABESP (Décio Dias Cesco); CODASP (Diego Henriques Santos); SECRETARIA 6 

ESTADUAL DA FAZENDA (Márcia Regina Calles de Jesus Souza); SMA-CBRN (Rodrigo Bernardes Freire); 7 

CATI/EDR/ PRESIDENTE VENCESLAU (Mário Augusto Totti) e UNESP (Renata Ribeiro de Araújo). Tendo 8 

em vista a ausência de seis titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do 9 

segmento Estado: CETESB (Hilton Iwao Ubukata); ITESP (JOÃO LUIZ BRAVO MENDES); CESP (Celso 10 

Machado); SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE (Paulo César Durante) e COORDENADORIA DE 11 

DEFESA AGROPECUÁRIA (Adalberto Lanziani). Também esteve presente o seguinte membro do 12 

segmento Estado: DAEE (Murilo Gonçalves Cavalheiro). Sociedade Civil (Titulares): ASSOCIAÇÃO DO 13 

COMITE PELA ÉTICA NA POLÍTICA E DEFESA DOS DIREITOS DO CIDADÃO DE TARABAI (João 14 

Mendes Barreto); ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE PRESIDENTE 15 

PRUDENTE E REGIÃO (Marcelo Gomes de Oliveira Néias); CDPEMA (Carlos Alberto Arraes); 16 

APEC/UNOESTE (Paulo Roberto Iacia); PONTAL FLORA (José Alberto Mangas Pereira Catarino). Tendo 17 

em vista a ausência de oito titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do 18 

segmento Sociedade Civil: FUNDAÇÃO UNIESP (Murilo Mendes de Ângelo); ASSOCIAÇÃO 19 

INTERNACIONAL SOROPTIMISTA (Irene Sartori Nehring); FIESP( Vandir Pedroso de Almeida) e 20 

ARARAJUBA (Julieta Felix Duela). Municípios (Titulares): NARANDIBA (Exmo. Sr. Prefeito Enio Magro); 21 

SANTO ANASTÁCIO (Exmo. Sr. Prefeito Alaor Aparecido Bernal Dias); PRESIDENTE BERNARDES (Sr. 22 

Guilherme Magrini Verri representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Júlio Omar Rodrigues); 23 

PRESIDENTE PRUDENTE (Sr. Wilson Portella Rodrigues, Secretário Municipal do Meio Ambiente, 24 

representando por Decreto o Exmo. Sr. Prefeito Milton Carlos de Mello); ROSANA (Exmaª. Srª. Prefeita 25 

Sandra Aparecida de Souza Kasai); TARABAI (Exmo. Sr. Prefeito Elias Natalino Pereira); MARTINÓPOLIS 26 

(Amphilóphio Vinícius Andrade de Oliveira representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Rondinelli 27 

Pereira Oliveira); Anhumas (Exmo. Sr. Prefeito Adailton Cesar Menossi). Tendo em vista a ausência de 28 

quatro titulares, assumiram nos termos do Estatuto os seguintes suplentes do segmento 29 

Municípios: IEPÊ (Exma. Srª Prefeita Rosa de Lima Zakir); Pirapozinho (Jaqueline Claro Polegatto 30 

representando por portaria o Exmo. Sr. Prefeito Orlando Padovan); PRESIDENTE VENCESLAU (Exmo. Sr. 31 

Prefeito Jorge Duran Gonçalves) e EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA ( Exma Srª. Prefeita Camila Teodoro 32 

Nicácio de Lima). Estiveram presentes ainda, convidados do CBH-PP conforme registro próprio. O 33 

Secretario Executivo Adjunto do CBH-PP, Sr. Murilo Gonçalves Cavalheiro agradece a presença de todos, 34 

convoca os membros a tomarem seus lugares para dar início aos trabalhos e agradece ao Sr. Engº José 35 

Alberto de Barros Fial, Presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos de Presidente 36 

Prudente e Região por gentilmente ceder o espaço para a realização da reunião. Em seguida convida o Sr. 37 

Engº. Agrônomo Ivan Takeshi Toyama Gerente Adjunto de Patrimônio da empresa Duke Energy Geração 38 

Paranapanema, para uma apresentação sobre o programa “Espaço Legal – A Regularização de cada um 39 

em benefício de todos”. Após, o Sr Sandro Roberto Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP agradece a 40 

apresentação do Sr. Ivan e passa a palavra ao Exmo. Sr. Prefeito Enio Magro, Presidente do CBH-PP e 41 

Prefeito de Narandiba que agradece a presença de todos, declara a importância dos Comitês de Bacias, 42 

sobretudo nos dias atuais de críticas às gestões públicas no geral e ainda comenta sobre o projeto que o 43 

município de Narandiba tem para se implantar 2 (dois) quilômetros de praia as margens do Rio 44 

Paranapanema, visto que da mesma forma que Rosana e Euclides da Cunha Paulista exploram essas 45 

riquezas como turismo local. Em seguida, passa a palavra ao Sr. Marcelo Gomes de Oliveira Néias, Vice-46 

Presidente do CBH-PP, que agradece a todos pela presença e deseja que o encontro seja satisfatório 47 

quanto às deliberações.  Dando prosseguimento, o Sr. Ênio Magro apresenta o Sr. Paulo Fernandes 48 

Soares, Segundo Vice-Presidente do Comitê Interestadual de Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema 49 

para proceder aos informes dos andamentos dos trabalhos deste Comitê Interestadual. Neste sentido, o Sr. 50 

Paulo comenta que já está na etapa final o diagnóstico preliminar da Bacia Hidrográfica do Rio 51 
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Paranapanema, para elaboração do Plano Integrado de Recursos Hídricos do Rio Paranapanema e que a 52 

Agência Nacional de Águas - ANA esta auxiliando a execução disponibilizando técnicos, disse ainda que 53 

são possíveis contribuições de todos, visto que essa fase ainda não se concluiu. Após, agradece a 54 

oportunidade e deseja a todos um bom dia de trabalho. Em seguida o Sr. Enio solicita que o Sr. Sandro 55 

Selmo, Secretário Executivo do CBH-PP, dê os informes da Secretaria Executiva, sendo que então o Sr. 56 

Sandro comenta sobre o próximo Fórum Mundial da Água que ocorrerá na Coréia do Sul, em 2014 e que o 57 

próximo será em 2018 no Brasil, na cidade de Brasília, lembra ainda sobre o prêmio que o CBH-PP recebeu 58 

do FEHIDRO e que possibilitou a participação do Presidente do CBH-PP no último Fórum Mundial da Água 59 

ocorrido em Marselha na França, seguindo o Sr. Sandro apresenta o histórico de reuniões e atividades da 60 

Secretária Executiva desde a última plenária até a presente data. Posteriormente, o Sr. Enio solicita a 61 

verificação do quorum para a realização da Plenária. O Sr. Sandro informa ao Presidente do CBH-PP que 62 

há quorum para a instalação da reunião e dá início as substituições dos membros titulares ausentes pelos 63 

membros suplentes presentes, conforme a ordem de chegada e nos termos do estatuto.  Seguindo o Sr. 64 

Enio pede ao Secretário Executivo, que proceda à leitura da pauta da 37ª Reunião Ordinária do Comitê da 65 

Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema, em atendimento o Sr. Sandro Selmo lê a pauta conforme 66 

segue: Abertura; Apreciação da ATA da reunião anterior; Apreciação da Deliberação “AD REFERENDUM” 67 

CBH-PP/155/2014 de 22/04/2014. “Aprova a transferência de Recursos Financeiros do CBH-PP para o 68 

CBH-MP tendo em vista a realização do XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos 69 

Hídricos”; Apreciação da Deliberação CBH-PP/ 156 /2014 de 13 de junho de 2014. “Aprova proposta dos 70 

mecanismos e valores para a cobrança pelos usos, urbano e industrial dos recursos hídricos de domínio do 71 

Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-22, Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema.”; 72 

Apreciação da Deliberação CBH-PP/157/2014 de 13 de junho de 2014. “Indica Prioridades de Investimentos 73 

ao FEHIDRO/2014 e dá outras Providências.”; Apreciação da Deliberação CBH-PP/158/2014 de 13 de 74 

junho de 2014. “Aprova Projeto Regional de interesse do CBH-PP como Demanda Induzida para obtenção 75 

de recursos de investimento do FEHIDRO 2014.” e Encerramento. Dando continuidade à 37ª Reunião 76 

Ordinária, o Presidente do CBH-PP solicita aos membros dispensa da leitura da ata da reunião anterior, 77 

visto que a mesma consta no material entregue aos membros e que foi publicada no Diário Oficial do Estado 78 

em 05/12/2013, uma vez aceito, o mesmo a coloca em votação que é aprovada por unanimidade.  Seguindo 79 

a pauta da reunião, O Sr. Enio solicita que o Sr. Murilo Cavalheiro, Coordenador da Câmara Técnica de 80 

Educação Ambiental, faça uma apresentação e exponha as justificativas a respeito Deliberação “AD 81 

REFERENDUM” CBH-PP/155/2014 de 22/04/2014, que aprova a transferência de Recursos Financeiros do 82 

CBH-PP para o CBH-MP tendo em vista a realização do XII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 83 

Recursos Hídricos, o Sr. Murilo então comenta que o evento é de grande importância e enfatiza os prêmios 84 

que os membros do CBH-PP receberam em várias edições do evento. Comenta ainda que se referendada a 85 

Deliberação em questão, serão disponibilizadas nove vagas para membros do CBH-PP participarem do 86 

evento, observa que em função das dificuldades de custeio, é priorizado a indicação de representantes do 87 

segmento Sociedade Civil, visto que membros do Estado e Municípios podem receber diárias para custear 88 

suas idas. Após a apresentação, a Deliberação é colocada em apreciação e votação e a mesma é aprovada 89 

por unanimidade. Prosseguindo, o Sr. Presidente do CBH-PP passa para a apreciação da Deliberação 90 

CBH-PP/156/2014, que aprova proposta dos mecanismos e valores para a cobrança pelos usos, urbano e 91 

industrial dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo, no âmbito da UGRHI-22, Bacia 92 

Hidrográfica do Pontal do Paranapanema e neste sentido o Sr. Sandro Selmo faz uma introdução quanto ao 93 

histórico das discussões em torno do tema, demonstrando as reuniões que foram realizadas pelo GT-94 

Cobrança, salienta ainda que o assunto já foi aprovado pelo CBH-PP em outras duas reuniões anteriores, e 95 

enviada a Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), a Câmara Técnica de Cobrança do Conselho 96 

Estadual de Recursos Hídricos (CRH), e que foram solicitados ajustes a mesma por inconsistências em 97 

tabelas constantes no Estudo da Fundamentação para Implantação da Cobrança no âmbito da UGRHI-22. 98 

Prosseguindo, o Sr. Sandro solicita ao Sr. Murilo que exponha a plenária o conteúdo das alterações da 99 

Deliberação CBH-PP/156/2014 em relação à Deliberação CBH-PP/148/2013, este então esclarece que no 100 

"Art. 9º I", relativo a Prioridade 01 – “Gestão” – cuja previsão de investimento é de até 30%, na alínea a), até 101 

15 % relativo ao PDC 1 passou a corresponder 6,14% e não mais 5,89%; na alínea b), até 05% no PDC 2 102 
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passou a corresponder 1,52% e não mais 0,37%. Ainda relativo ao "Art.9º, II", Prioridade 02 – “Intervenção” 103 

– até 70%, alínea a), até 59% no PDC 3 passou a corresponder 1,88% e não mais 2,78%. Após 104 

apresentação, prestados os esclarecimentos sobre as alterações, a Deliberação é colocada em apreciação. 105 

O Sr. Décio Dias, representante da Sabesp pede a palavra e comenta que estudos mostram que os maiores 106 

usuários de recursos hídricos são os irrigantes e que se fosse implementada a cobrança dos usos na área 107 

rural, traria uma grande arrecadação para investimentos no Pontal do Paranapanema. O Sr. Sandro salienta 108 

que a Cobrança para usuários rurais está em discussão e que ainda não foi regulamentada. Em seguida, o 109 

Sr. Vandir Pedroso de Almeida representante da FIESP  questiona se um usuário que utiliza os serviços da 110 

concessionária de saneamento e despeja seus efluentes na rede da mesma para posterior tratamento 111 

pagará duas vezes? Ou seja, uma vez pela implementação da cobrança e outra pela concessionária? Em 112 

resposta, o Sr. Sandro esclarece que será emitido boleto de cobrança aos usuários referente apenas aos 113 

usos devidamente outorgados pelo DAEE. Ainda, o Sr. Vandir pergunta se o usuário tiver um sistema de  114 

tratamento prévio dos efluentes e lançar na rede de esgoto, também pagará pela cobrança. Em resposta, o 115 

Sr. Marcelo Néias esclarece que os usuários serão cobrados somente em casos de intervenção em 116 

recursos hídricos diretamente, isto significa que se usuário tratar ou não o seu efluente e lançar na rede de 117 

esgoto da concessionária, não será onerado pela Cobrança. O Sr. Murilo Cavalheiro complementa ainda 118 

que a cobrança será sobre o volume captado em corpo hídrico superficial ou subterrâneo e sobre a carga 119 

de efluente lançada em corpo hídrico superficial, com as devidas outorgas, confirmando o que havia dito o 120 

Sr. Vice-Presidente do CBH-PP. Com a palavra o Sr. Sandro comenta que a cobrança pelos usos dos 121 

recursos hídricos é um instrumento de gestão, assim como o Plano de Bacia, o enquadramento de corpos 122 

d’água e a outorga, sendo esta última o principal deles, pois irão pagar por aqueles usos outorgados. Dando 123 

continuidade, o Sr. Décio comenta sobre a cobrança que a SABESP faz sobre o efluente lançado na rede 124 

da concessionária, e que é aplicado um percentual em função da carga poluidora do empreendimento. Após 125 

as discussões o Presidente do CBH-PP coloca a Deliberação em votação que é aprovada por unanimidade. 126 

Na sequência, o presidente do CBH-PP, Sr. Enio, solicita ao Sr. Marcelo Néias que apresente as propostas 127 

da Deliberação CBH-PP/157/2014, que "Indica Prioridades de Investimentos ao FEHIDRO/2014 e dá outras 128 

Providências". O Sr. Marcelo Néias com a colaboração do Sr. Sandro Selmo inicia a apresentação 129 

demonstrando aspectos básicos do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos e o processo de 130 

distribuição dos recursos do FEHIDRO aos Comitês de Bacia, apresenta ainda o processo de análise dos 131 

projetos protocolizados no CBH-PP. Na sequência o Sr. Murilo esclarece sobre o valor deliberado pelos 132 

outros dois comitês da vertente do Rio Paranapanema (CBH-ALPA e CBH-MP) e o CBH-Aguapeí-Peixe 133 

para o empreendimento da UNESP que contempla um curso de Mestrado Profissional em Geografia. Após 134 

a apresentação e aberta a palavra. O Exmo. Sr. Prefeito de Santo Anastácio, Sr. Alaor solicita que seja feita 135 

a inclusão do seu município nos empreendimentos priorizados, visto que o projeto pendente já está 136 

concluído, como já consta no SINFEHIDRO. O Presidente do CBH-PP coloca a questão para apreciação da 137 

Plenária. O Exmo. Sr. Prefeito de Presidente Venceslau Sr. Jorge Duran,  comenta ser favorável à inclusão 138 

do Projeto de Santo Anastácio e que é preciso que os tomadores de recursos divulguem os resultados dos 139 

empreendimentos ou projetos concluídos. Com a palavra o Sr. Décio tece comentários a respeito das 140 

publicações dos trabalhos realizados pelas Universidades no que tange o interesse regional, para que os 141 

municípios tomem conhecimento. Em seguida o Exmo. Sr. Prefeito de Tarabai Sr. Elias Natalino pede a 142 

palavra para também solicitar ao plenário a inclusão do projeto de seu município, que também figura na 143 

mesma situação que o de Santo Anastácio. Com a palavra a Srª. Renata Ribeiro esclarece que os estudos 144 

e projetos realizados pela UNESP estão disponíveis no site da universidade e poderão ser disponibilizados 145 

no site do próprio Comitê. Comenta ainda sobre o Mestrado Profissional em Geografia que os projetos de 146 

pesquisa necessariamente devem ser realizados no âmbito das UGRHI’s 14,17,20,21 e 22 e os mestrandos 147 

participantes ativos nos Comitês terão pontuação maior.  Novamente, o Sr. Sandro, Secretário Executivo, 148 

esclarece que se aprovada a inclusão dos dois municípios, os documentos entregues no início da Plenária 149 

serão enviados novamente com as devidas alterações. Prosseguindo aos comentários, o Sr. Marcelo, como 150 

coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais, diz que a CT tem por objetivo aprovar todos os 151 

projetos, entretanto pede aos prefeitos e técnicos que atentem para a qualidade dos projetos e também 152 

para os requisitos mínimos exigidos, comenta ainda que a Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e 153 
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Saneamento – CT-PAS juntamente com a CT-AI se propuseram a criar um manual de orientação para 154 

elaboração de projetos. Com a palavra o Sr. João Mendes Barreto, comenta que é favorável a inclusão dos 155 

municípios, salvo a existência de vícios, problemas com os respectivos projetos. O Sr. Presidente, Enio 156 

Magro, então coloca em discussão e votação no qual é aprovado por unanimidade. Dando sequência à 157 

pauta da reunião, o Sr. Presidente coloca a Deliberação CBH-PP/158/2014 em apreciação. Neste momento 158 

convida o Sr. Murilo para maiores esclarecimentos, este explica o objetivo do projeto e comenta que a ideia 159 

surgiu na ultima reunião da CT-PAS como uma maneira de utilizar o saldo residual para um projeto de 160 

interesse regional, visto que encontra-se em processo de implantação da Cobrança pelo Uso da Água e 161 

visto ainda que a Outorga instrumento de extrema importância para a gestão dos recursos hídricos.Aberta 162 

as discussões, o Sr. Marcelo propõe que seja aumentado o valor do projeto, visto a importância do projeto. 163 

Com a palavra, o Sr. José Catarino diz que é uma ótima proposta, pois a instrumentalização do DAEE que 164 

também atua como secretaria executiva, pode servir para o acompanhamento dos projetos do FEHIDRO, 165 

para que não seja mais necessário tomar atitudes como as inclusões ocorridas na Deliberação anterior, 166 

comenta ainda que concorda com o aumento no valor do projeto. O Sr. Sandro expõe que é necessário a 167 

fixação do valor. O Sr. Marcelo sugere que o valor do projeto seja o total do saldo residual. A palavra é 168 

passada ao Sr. Vandir Pedroso que propõe a criação de um site ou software para que os projetos sejam 169 

acompanhados através de imagens e vídeos, com recursos deste projeto de interesse regional. 170 

Complementando, o Sr. Sandro comenta que está em estudo pelos técnicos da CRHi a criação de um site 171 

para que seja acompanhado todos os projetos FEHIDRO, de todos os comitês. Em seguida a Sr.ª Julieta 172 

Felix pergunta à Sr.ª Renata Ribeiro sobre o período de inscrições para o Mestrado Profissional. Em 173 

resposta, a Sr.ª Renata diz a previsão de início está para setembro. Prosseguindo o Sr. Enio coloca a 174 

Deliberação CBH-PP/158/2014 em votação e é aprovada por unanimidade, fixando-se o valor em R$ 175 

344.000,00, restando um saldo de R$ 69.297,47. Em outros assuntos, a palavra é passada ao Sr. João 176 

Mendes que comenta sobre a importância da integração dos comitês paulistas com os comitês 177 

paranaenses, solicita aos prefeitos uma maior atenção nas proteções das nascentes dos rios. Após, o 178 

Exmo. Sr. Prefeito de Tarabai o Sr. Elias Natalino agradece a compreensão da Plenária em incluir o projeto 179 

de seu município à Deliberação CBH-PP/157/2014, da mesma forma, o Exmo Sr. Prefeito de Santo 180 

Anastácio Sr.  Alaor Bernal também faz seus agradecimentos. Posteriormente, o Sr. Sandro agradece ao Sr. 181 

Antônio Dal Más representante do município de Presidente Epitácio, que disponibilizou o município para 182 

sediar a próxima Reunião do CBH-PP. Na sequencia o Sr. Murilo, como coordenador da CT-EA e agradece 183 

a Exma Prefeita de Rosana, Sra. Sandra Kasai por receber o evento em comemoração ao Dia Mundial da 184 

Água em seu município, o "XVI  Encontro de Educadores em Defesa da Água".  E por fim com a palavra o 185 

presidente do CBH-PP, Sr. Ênio Magro agradece a todos os membros e convidados e encerra a reunião. 186 

Não havendo mais nada a tratar, e tudo transcrito conforme os relatos, desfecho a presente Ata e assino no 187 

final. Presidente Prudente, 13 de junho de 2014, “Comitê da Bacia Hidrográfica do Pontal do Paranapanema 188 

– CBH-PP”, Sandro Roberto Selmo – Secretário Executivo .  189 

 

 

______________________ 

Sandro Roberto Selmo 

Secretário Executivo do CBH-PP 

 


