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ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, as 9h30m, no Salão de 2 

Festas da cidade de Pedrinhas Paulista/SP, conforme convocação prévia realizou-3 

se a 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP. A Presidente do Comitê da 4 

Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, Sra. Ismênia Mendes Moraes, 5 

Prefeita de Palmital, inicia a reunião dando as boas vindas a todos e agradece ao 6 

Município de Pedrinhas Paulista por receber o Comitê, destaca a presença do 7 

Promotor de Justiça Dr. Sérgio Campanharo, do GAEMA/Assis, Núcleo 8 

Paranapanema. Com a palavra a Prefeita de Pedrinhas Paulista Sra. Angela Maria 9 

Alves de Mira Gianetta, anfitriã desta reunião, agradece a presença de todos 10 

desejando uma boa reunião, colocando o Município a disposição do Comitê. Na 11 

sequência, a Presidente passa a palavra para o Dr. Sérgio Campanharo, Promotor 12 

de Justiça de Assis, que cumprimenta a todos, esclarece que o GAEMA é um órgão 13 

que atua em defesa da sociedade, buscando sempre aprimoramento do desempenho 14 

de todos. Ressalta a sintonia entre o Comitê e o GAEMA do Médio Paranapanema, 15 

sentindo-se honrado com o convite para integrar-se ao Comitê, realça que os 16 

recursos hídricos e a conservação do solo são metas do GAEMA, e toda ação 17 

voltada a esta finalidade atrai interesse à participação. Prosseguindo a Presidente 18 

passa a palavra para o Vice-Presidente, Sr. Manuel Queiroz, ONG Salvar, que 19 

agradecendo a prefeita pelo acolhimento deseja sucesso na reunião. Sra. Presidente 20 

do Comitê passa a palavra ao Sr. Denis Emanuel de Araujo, Secretário Executivo 21 

do Comitê, que dá boas vindas a todos os presentes agradecendo a acolhida da 22 

Prefeita anfitriã. Iniciando os trabalhos Sr. Denis Araujo, Secretário Executivo 23 

informa que há quórum para a realização da reunião, e, solicita a Sra. Presidente do 24 

Comitê, a inclusão de pauta da Deliberação CBH/MP/176/2015 de 11/06/2015, 25 

que Aprova Projeto Regional para obtenção de Recursos do FEHIDRO. A Sra. 26 

Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, coloca em votação a inclusão da 27 

Deliberação CBH/MP/176/2015 de 11/06/2015 na pauta de reunião, sendo 28 

aprovada por unanimidade. Passando ao primeiro item de pauta e considerando que 29 

a ATA da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros junto com a 30 

convocação da reunião, o Sr. Secretário solicita a dispensa da leitura da mesma. 31 

Colocada em votação foi aprovada por todos. Em seguida, Sra. Ismênia Mendes 32 

Moraes, Presidente do Comitê, coloca a Ata em apreciação. Não havendo 33 

manifestações, coloca a Ata em votação, ficando a mesma aprovada. Prosseguindo, 34 

a Sra. Presidente passa a palavra ao Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, para 35 

os comunicados da reunião. Primeiro Comunicado: Informe Cobrança pelo Uso 36 

da Água no Médio Paranapanema – A proposta de Cobrança pelo Uso da Água no 37 

Médio foi aprovada por unanimidade na ultima reunião do Conselho Estadual de 38 
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Recursos Hídricos realizada no dia 22 de Abril passado. A próxima etapa é o envio 39 

pelo Conselho Estadual ao Governador para a publicação de Decreto instituindo a 40 

Cobrança formalmente. Segundo Comunicado: No dia 22 de abril foram 41 

empossados os representantes dos municípios no Conselho Estadual de Recursos 42 

Hídricos, sendo eleitos: Titular: Sr. Sidnei Caio Junqueira, Prefeito de Presidente 43 

Epitácio. Suplente: Sr Ricardo Pinheiro Santana, Prefeito de Assis, 44 

representando os Comitês do Médio Paranapanema e do Pontal do Paranapanema. 45 

Terceiro Comunicado: A Secretaria Executiva participou no dia 01 de abril de 46 

reunião com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, para conhecer o Programa 47 

Progestão da Agencia Nacional de Águas. Quarto Comunicado: Aprovação da 48 

Deliberação COFEHIDRO nº. 149/2015 de 04 de março de 2015. Por unanimidade 49 

o plenário do CBH MP votou que manteria a Deliberação do Comitê, onde foram 50 

estabelecidos os critérios e prazos para apresentação de projetos ao FEHIDRO. 51 

Após a reunião o Senhor Secretário Executivo informou ao Coordenador de 52 

Recursos Hídricos sobre a decisão do Comitê, sendo que o mesmo se 53 

comprometeu a levar a demanda ao presidente do CRH, e, a seguir dar retorno ao 54 

Comitê. Na semana seguinte a Coordenadoria de Recursos Hídricos encaminhou as 55 

Secretarias Executivas copia da deliberação ad referendum 152/2015 de 02 de 56 

abril, onde estabelece que no caso dos Comitês que já deliberaram seus critérios e 57 

prazos em data anterior a Deliberação 149/2015, fica valendo a Deliberação dos 58 

respectivos Comitês. Quinto Comunicado: Nesta terça feira, dia 09 de junho, o 59 

Fórum Paulista de Comitês de Bacias esteve reunido em Sorocaba. Na pauta entre 60 

outros temas a eleição da nova coordenadoria e a Deliberação COFEHIDRO 61 

149/2015. Com a palavra Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, 62 

destaca a importância dos Comitês nas reuniões do CRH. Prosseguindo com a 63 

pauta, Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, passa os informes do CBH-64 

PARANAPANEMA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema):  A 65 

Agência Nacional de Águas, dentro do programa de capacitação de ensino a 66 

distancia com a Itaipu e o Ministro do Meio Ambiente está disponibilizando cursos 67 

em EAD especifico para o CBH-Paranapanema e CBHs de rios afluentes. Assim 68 

esta aberto o prazo ate o dia 20 de junho para os interessados em participar do 1º 69 

Curso: Plano de Recursos Hídricos e Enquadramento de Carpos D’Água (inicio do 70 

curso EAD dia 29/06). O 2º Curso será em Agosto: Cobrança pelo uso dos 71 

Recursos Hídricos. O 3º Curso será no final de Agosto: Agencia de Água: o que é e 72 

o que faz e como funciona. Os interessados em participar do 1º curso deverão 73 

enviar um email a Secretaria Executiva manifestando interesse e enviando seus 74 

dados e contatos. As vagas são limitadas. Para o 2º e 3º curso a secretaria executiva 75 

encaminhará comunicado oportunamente. O CBH Paranapanema deve realizar a 76 
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sua 5ª reunião Ordinária em julho próximo, em local a ser definido. Como pauta da 77 

reunião teremos a apresentação da Empresa Contratada para Consultoria a 78 

elaboração do Plano de Recursos Hídricos e apresentação dos documentos 79 

referentes ao sobre vôo na Bacia do Paranapanema. Prosseguindo com a pauta, 80 

Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, destaca que o Comitê de 81 

Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema completou em dezembro 20 anos, 82 

ressalta que boa parte da agenda tem sido apenas questões ligadas ao FEHIDRO, 83 

mas, frisa que o Comitê tem outras competências que justificam a sua existência. 84 

Assim, convida o Sr. Emílio Carlos Prandi, DAEE, para apresentação da Palestra 85 

Comitê, FEHIDRO e a Gestão de Recursos Hídricos. Após apresentação, abriu a 86 

palavra aos membros do Comitê. Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do 87 

Comitê, destaca os problemas de erosões rurais e urbanas na Bacia, solicita que as 88 

Câmaras Técnicas ao se reunirem, priorizem para 2016, distribuição de recursos 89 

para esta finalidade. Analisando os recursos disponibilizados para a Bacia, e a 90 

quantidade de municípios que a mesma contém, a Sra. Presidente, solicita que 91 

coloque nas próximas pautas, como e onde buscar mais recursos. Pois o único 92 

órgão ao qual os municípios recorrem em relação às demandas referentes ao meio 93 

ambiente, é o Comitê de Bacia, através de projetos encaminhados ao FEHIDRO. 94 

Com a palavra, Dr. Sérgio Campanharo, Promotor de Justiça de Assis, frisa que 95 

o GAEMA cobra dos municípios, o saneamento 100%, pois, entende  que a falta 96 

d’água está relacionada, entre outros fatores, com a chuva, mas também com a 97 

contaminação da água. Destaca a mesma preocupação em relação aos resíduos 98 

sólidos, com a mudança da Lei, o aterro sanitário passa a ser exigido, sugere a 99 

união das entidades, em busca de soluções locais, assim, cumprir a lei e atender as 100 

necessidades sem gastar milhões por ano, permitindo que estes recursos, sejam 101 

investidos em outras atividades. Enfatiza a importância da cobrança aos órgãos 102 

competentes, soluções econômicas para os municípios. Sr. Zacharias Jabur, 103 

Prefeito de Candido Mota, destaca fazer parte dos compromissos do Prefeito com o 104 

município, a qualidade de vida de seus cidadãos. Sugere articulação entre os 105 

prefeitos para que busquem junto aos Governos Estadual ou Federal, suporte de 106 

acordo com a realidade de cada município. Com a palavra Sr. Denis Araújo, 107 

Secretário Executivo, cita a proposta do Sr. Hugo de Souza Dias, CDVALE, que 108 

prioriza o reflorestamento nas cabeceiras, e, solicita que o mesmo apresente na 109 

próxima reunião, sua proposta de trabalho a fim de atingir esse objetivo no Comitê. 110 

Sr Denis ressalta que na Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema, há sérios 111 

problemas de erosão de solo, e, pretende-se iniciar um diálogo, após apresentação 112 

da proposta do Sr. Hugo, e se necessário, criar no próprio Comitê uma Comissão 113 

para desenvolver um trabalho mais forte nesse sentido. Após manifestações, 114 
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prosseguindo com a pauta Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, 115 

passa a palavra para a Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva Adjunta do 116 

Comitê, para apresentar a Deliberação CBH/MP/176/2015 de 11/06/2015 – Aprova 117 

Projeto Regional para obtenção de Recursos do FEHIDRO. Após apresentação, 118 

Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, abre a palavra para as 119 

considerações do plenário. Não Havendo considerações, Sra. Presidente coloca em 120 

votação a aprovação da Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. 121 

Prosseguindo com a pauta Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, 122 

passa a palavra para o Sr. Emílio Prandi,DAEE, para apresentar a Deliberação 123 

CBH/MP/177/2015 de 11/06/2015. Aprova hierarquização e indicação de 124 

prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao Comitê para a tomada 125 

de recursos do FEHIDRO 2015. Após apresentação, Sra. Ismênia Mendes 126 

Moraes, Presidente do Comitê, abre a palavra para as considerações do plenário. 127 

Não Havendo considerações, Sra. Presidente coloca em votação a aprovação da 128 

Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Cumprida a pauta, abriu a palavra 129 

aos membros do Comitê para assuntos gerais. Não havendo considerações da 130 

Plenária, Sra. Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê entrega, em nome 131 

do CBH, uma homenagem ao Município de Pedrinhas Paulista, na pessoa da Sra. 132 

Ângela Maria Alves de Mira Gianetta, Prefeita Municipal, uma Placa 133 

Comemorativa, pelo Município ter recebido e apoiado a reunião do CBH-MP, 134 

contribuindo assim para o avanço das discussões referentes aos Recursos Hídricos 135 

na região. Em seguida, cumprida a pauta da reunião, abriu a palavra aos Prefeitos 136 

que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, sendo aprovada a realização da 137 

próxima reunião no município de CANITAR. Nada mais havendo a tratar, a 138 

Senhora Presidente agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades 139 

presentes pela participação encerrando a reunião. 140 


