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ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, as 14h00m, na Usina São Luiz 2 

– Clube Recreativo Irmãos Quagliato, em Canitar/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 3 

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. 4 

A Presidente do CBH-MP, Prefeita de Palmital, Sra. Ismênia Mendes Moraes, inicia a reunião 5 

dando as boas vindas a todos e agradece ao Município de Canitar e a Usina São Luiz por 6 

receberem o Comitê. Agradece e parabeniza também a Banda Musical do Centro Cultural Irmão 7 

Quagliato da Usina São Luiz, pela apresentação. Após as considerações iniciais do Prefeito de 8 

Canitar, Sr. Anibal Feliciano e do Representante da Única, Sr. Luiz Fernando Quagliato Filho, 9 

destaca a presença e passa a palavra ao Sr Tohio Misato, Diretor Presidente da CODASP e ao 10 

Sr Sérgio Murilo Hermógenes Cruz, Assessor do Sr Arnaldo Calil Pereira Jardim, 11 

Secretário da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para suas 12 

considerações. Iniciando os trabalhos, após as considerações da mesa, o Sr. Denis Araujo, 13 

Secretário Executivo, informa que há quórum para a realização da reunião, passando ao 14 

primeiro item de pauta. Considerando que a ATA da reunião passada foi disponibilizada a todos 15 

os membros junto com a convocação da reunião, o Sr. Secretário solicita a dispensa da leitura da 16 

mesma. Colocada em votação foi aprovada por todos. Em seguida, Sra. Ismênia Mendes 17 

Moraes, Presidente do Comitê, coloca a Ata em apreciação. Não havendo manifestações, coloca 18 

a Ata em votação, sendo a mesma aprovada. Prosseguindo, Sra. Presidente passa a palavra ao Sr. 19 

Denis Araújo, Secretário Executivo, para os comunicados da reunião. Primeiro Comunicado: 20 

Informe Cobrança pelo Uso da Água no Médio Paranapanema – Em 23 de julho deste ano foi 21 

publicado o Decreto 61.386 que aprova e fixa valores a serem cobrados pelos usos dos recursos 22 

hídricos dos usuários urbanos e industriais na UGRHI 17, no Médio Paranapanema. Atualmente 23 

esta sendo feita a conciliação do banco de dados do DAEE e da CETESB no que diz respeito aos 24 

usos outorgados. A próxima etapa será o lançamento do ATO CONVOCATÓRIO onde os 25 

usuários poderão adequar sua outorga, confirmar os dados cadastrados bem como regularizar 26 

eventuais usos sem a respectiva outorga. Nesta primeira etapa não haverá cobrança dos usuários 27 

rurais. Segundo Comunicado: Em 23 de julho o Conselho de Orientação do FEHIDRO aprovou 28 

alterações no Manuel de Procedimentos Operacionais do FEHIDRO. Entre as principais 29 

alterações destaca-se que foram alterados os tramites de documentos, centralizando os 30 

procedimentos na Coordenadoria de Recursos Hídricos, em São Paulo. Prosseguindo com a 31 

pauta, Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, passa os informes do CBH-PARANAPANEMA 32 

(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema): O CBH PARANAPANEMA realizou em 33 

31 de julho a 5ª reunião ordinária, em Assis/S, e a 2ª reunião extraordinária em 28 de outubro em 34 

Maringá/PR. Durante a 2ª reunião extraordinária foi apresentado e aprovado pelo Comitê o 35 

Relatório: Diagnóstico do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 36 

Paranapanema.  A próxima reunião do CBH PARANAPANEMA será realizada no dia 11 de 37 

Dezembro, em Marília, a partir das 09h30, no Hotel Quality. Na pauta da reunião a aprovação do 38 

Relatório: Prognóstico do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 39 

Paranapanema. Nesta reunião também será aprovada Deliberação que trata do processo eleitoral 40 

do Comitê, a ser realizado em 2016, para eleição do plenário e da Diretoria. O processo eleitoral 41 

deve ser conduzido por uma Comissão Eleitoral instituída pelo Comitê, com o apoio dos Comitês 42 

de Bacias de Rios Afluentes, no caso de São Paulo, do Alto, Médio e Pontal do Paranapanema. 43 

Encerrando os comunicados, e, prosseguindo com a pauta, Senhora Presidente do Comitê, 44 

ressalta que em 2014, durante uma reunião Plenária do Comitê, o tema Conservação do Solo no 45 
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Setor Canavieiro, gerou a aprovação da Moção 001/2014 de 21/05/2014, dirigida a Secretaria da 46 

Agricultura e a ÚNICA com o objetivo de incentivar a utilização de terraceamento e curvas de 47 

nível no plantio de cana de açúcar no Médio Paranapanema. Considerando que o tema é de 48 

relevante interesse dos membros do Comitê, a ÚNICA propôs apresentar uma palestra sobre o 49 

tema para Comitê. Assim, Sra. Presidente do Comitê, convida para a apresentação da palestra  50 

“Conservação do Solo do Setor Canavieiro”, o técnico Prof. Dr. Gerd Sparoveck, Esalq/USP. 51 

Após apresentação Senhora Presidente abre a palavra aos membros do Comitê para 52 

manifestações. Com a palavra Sr. Roque Joner, Prefeito de Pratânia, contesta os indicadores 53 

apresentados pelo palestrante, esclarece que na região onde foram feitos os testes, o terreno é 54 

argiloso, com pouco risco de erosão, e que na região do Médio Paranapanema o terreno é 55 

arenoso, onde a aplicação de tal método causará grandes danos. Feitos os esclarecimentos, o Sr. 56 

Prof. Dr. Gerd Sparoveck finalizou colocando-se a disposição do comitê. Prosseguindo com a 57 

pauta, a Sra. Presidente convidou o Engenheiro Agr. Hugo de Souza Dias, do CDVALE, para 58 

apresentar a “Proposta de Recuperação Florestal para o Médio Paranapanema”, sendo outro 59 

tema de grande interesse do Comitê, que diz respeito à recuperação florestal da Bacia 60 

Hidrográfica. Após suas considerações sobre a apresentação, a Sra. Presidente abre a palavra aos 61 

membros do Comitê para esclarecimentos. Após as manifestações do plenário o Sr. Hugo se 62 

comprometeu em ampliar o estudo, com maior detalhamento, permitindo indicar aos sindicatos e 63 

produtores rurais, locais na Bacia Hidrográfica que possam ser reflorestados , a um custo mais 64 

viável, com o intuito de minimizar o investimento compensatório de reflorestamento em outras 65 

regiões. Prosseguindo com a pauta, Sra. Presidente do CBH convida o Coordenador da Câmara 66 

Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento, Senhor Emilio Carlos Prandi, DAEE, para 67 

apresentar o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Comitê 2015 – ano base 2014. 68 

Após apresentação a Sra Presidente abre a palavra aos membros do CBH para suas 69 

considerações. Após os esclarecimentos , prosseguindo com a pauta, Sra. Presidente passa a 70 

palavra ao Sr Emilio Carlos Prandi, coordenador da CTPAS,  para apresentar a Deliberação 71 

Ad-Referendum CBH/MP/178/2015 de 17/09/2015, que aprova Projetos Regionais de 72 

interesse do Comitê para obtenção de recursos de investimento do FEHIDRO. Após 73 

apresentação, Sra. Presidente do Comitê, abre a palavra para considerações do plenário. Não 74 

havendo considerações, Sra. Presidente coloca em votação a Deliberação, sendo aprovada por 75 

unanimidade. Prosseguindo, Sr Emilio Carlos Prandi, DAEE, apresenta a Deliberação 76 

CBH/MP/179/2015 de 30/11/2015, que aprova o Relatório de Situação dos Recursos 77 

Hídricos 2015: Ano Base 2014 do CBH/MP. Após apresentação, Sra. Presidente do Comitê, 78 

abre a palavra para considerações do plenário. Não Havendo considerações, Sra. Presidente 79 

coloca em votação a Deliberação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo o Sr Emilio 80 

Carlos Prandi, DAEE, apresenta a Deliberação/CBH/MP/180/2015 de 30/11/2015, que 81 

aprova diretrizes, procedimentos e critérios para solicitação, pontuação e hierarquização 82 

de recursos do FEHIDRO 2016, destinados ao CBH/MP.  O Sr. Emilio inicia ressaltando as 83 

mudanças propostas na Deliberação, entre elas os valores mínimos para solicitação e a 84 

apresentação de Relatório de Relevância dos Investimentos. Após apresentação, Sra. Presidente 85 

do Comitê, abre a palavra para as considerações do plenário. Com a palavra Sr Jairo da Costa e 86 

Silva, Prefeito Municipal de Tarumã, questiona quanto à exigência da apresentação do RRI - 87 

Relatório de Relevância de Investimento, para todos os projetos apresentados, lembrando que o 88 

mesmo era solicitado apenas aos municípios que tinham área contida no Comitê. Enfatiza que o 89 

comitê possue o plano de recursos hídricos, aprovado e discutido onde são definidas as 90 
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prioridades de investimento do Comitê, finalizando propõe  que tal documentação seja solicitada 91 

apenas aos municípios com área contida, como vinha sido feito em anos anteriores. Sr. Emílio 92 

Carlos Prandi, DAEE, esclarece que a Câmara Técnica propôs à exigência do RRI, visando 93 

melhor definição das metas e objetivos dos projetos.  Sr. Denis Emanuel de Araújo, Secretário 94 

Executivo, concorda com a proposta do Sr. Prefeito de Tarumã, destacando que os Municípios 95 

que fazem parte da Bacia já atendem as prioridades estabelecidas, não havendo a necessidade de 96 

justificativas. Sr. Paulo, ONG Nascentes de Botucatu, contesta quanto às alterações realizadas 97 

no que diz respeito aos PDCs, dificultando a tomada de recursos para Sociedade Civil. Sr. 98 

Emílio Carlos Prandi, DAEE, esclarece que por uma série de dificuldades a Sociedade Civil 99 

pouco participava na tomada desses recursos e os mesmos acabavam sendo redirecionados à 100 

outros programas, definidos na Deliberação. Com a palavra o Vice Presidente do Comitê, Sr. 101 

Manuel Queiroz, ressalta que as dificuldades sempre existiram para que a Sociedade Civil 102 

solicite recursos junto ao FEHIDRO, e a seu ver, a nova proposta de investimentos limitarão as 103 

pequenas prefeituras. Sr. Emílio Carlos Prandi, DAEE, esclarece que vinte por cento dos 104 

recursos destinados pelo FEHIDRO ao comitê, são disponibilizados para projetos regionais, e até 105 

dez por cento para um projeto regional de educação ambiental.  Estes projetos regionais, devem 106 

ser propostos pelas câmaras técnicas e, desde que aprovados pelo comitê, podem ter como 107 

objetivo além da educação ambiental o reflorestamento na Bacia. O Sr. Luís Sergio de Oliveira, 108 

ABRH, pede a palavra, parabeniza a atuação do Comitê, quanto à dedicação da Secretaria 109 

Executiva e das Câmaras Técnicas. Explica ao Sr. Paulo representante da ONG Nascentes de 110 

Botucatu, o funcionamento do Comitê, esclarecendo que algumas decisões são atribuídas através 111 

do MPO – Manual de Procedimentos Operacionais, cabendo ao CBH segui-lo.  Com a palavra 112 

Sr. José Ronaldo Piotto, SABESP, destaca fazer parte da Câmara Técnica e enfatiza que nos 113 

anos anteriores, muitos dos projetos apresentados para tomadas de recursos, não     114 

especificavam claramente os objetivos, metas e os benefícios esperados. Com a solicitação do 115 

RRI, os recursos serão distribuídos entre os projetos que trouxerem maiores benefícios. Após 116 

manifestações  a Sra Presidente do Comitê, coloca em votação a proposta feita pelo Sr. Jairo da 117 

Costa e Silva, Prefeitura Municipal de Tarumã, sobre a exigência do RRI - Relatório de 118 

Relevância de Investimento, apenas para municípios com área parcialmente contida na Bacia. 119 

Cinco membros do Comitê se manifestam a favor para que o RRI seja uma exigência para todos 120 

os projetos, os demais membros votam contra a apresentação do mesmo, apoiando a proposta do 121 

prefeito de Tarumã. Assim, foi aprovada a alteração da Deliberação, sendo que o RRI será 122 

mantido como um documento obrigatório apenas para os municípios com área parcialmente 123 

contida na Bacia Hidrográfica. Com a palavra Sr Jairo da Costa e Silva, Prefeitura Municipal 124 

de Tarumã, ressalta outra alteração da Deliberação, e propõe  que o horário de protocolo seja 125 

realizado como nos anos anteriores, onde os interessados que não chegarem no horário, seja 126 

punido na pontuação. A Sra. Presidente do Comitê, colocada em votação, foi aprovado, pela 127 

maioria dos membros, que seja mantido o horário do protocolo até as dezessete horas, conforme 128 

proposto na Deliberação. Com a palavra o Sr Jairo da Costa e Silva, Prefeitura Municipal de 129 

Tarumã, propõe a alteração no Art. 3º Não serão aceitos e protocolados: I – Tomadores com 130 

contratos em vigência, no âmbito do CBH/MP, assinados até 31 de dezembro de 2013, 131 

independente da situação do contrato, para que o prazo de execução seja de cinco anos, assim 132 

como são os projetos do Governo do Estado. Colocada em votação, foi aprovado pela maioria 133 

dos membros manter o referido artigo. Cumprida a pauta, a senhora presidente passa a palavra a 134 

Senhora Daercy Ayrosa que informa que o  Sr Luiz Ayrosa, representante da Apta no Comitê,   135 
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assumiu a Diretoria do Instituto de Pesca em São Paulo no dia vinte e seis de outubro, e que se 136 

coloca a disposição do Comitê para auxílios necessários. A Senhora Presidente do Comitê 137 

agradece, parabenizando o Sr. Luiz e desejando prosperidades. O Sr Jairo da Costa e Silva, 138 

Prefeitura Municipal de Tarumã, propõe que seja encaminhado, em nome do Comitê, um 139 

documento parabenizando o Senhor Luiz Ayrosa pela posse. Finalizando a pauta da reunião a 140 

senhora presidente abre a palavra aos Prefeitos que desejem sediar a próxima reunião do Comitê, 141 

sendo aprovada a realização da próxima reunião no município de CHAVANTES. A Sra. 142 

Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê entrega, em homenagem ao Município de 143 

Canitar, na pessoa do Prefeito Municipal Sr. Anibal Feliciano uma Placa Comemorativa, pelo 144 

Município ter recebido e apoiado a reunião do CBH-MP, contribuindo assim para o avanço das 145 

discussões referentes aos Recursos Hídricos na região. Em seguida, cumprida a pauta da reunião, 146 

abriu a palavra aos membros que desejem fazer suas considerações finais. Com a palavra Sr. 147 

Altemar Canelada Campos, Prefeito de Fernão, parabeniza as palestras apresentadas, mas 148 

destaca a palestra “Conservação do Solo do Setor Canavieiro” apresentada pelo técnico Prof. 149 

Dr. Gerd Sparoveck, Esalq/USP. Considera ser um assunto muito importante para o setor e  150 

solicita que o Comitê avance um pouco mais no assunto e para tanto solicita que seja agendada 151 

uma audiência com o Secretário Arnaldo Jardim. A Senhora Presidente concorda com  a 152 

solicitação, e propõe que na próxima reunião plenária, será indicada uma comissão com   153 

membros do comitê que possa ir até o Secretário da Agricultura, para maiores esclarecimentos 154 

sobre o assunto. Com a palavra Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, concorda com o 155 

posicionamento do Prefeito de Fernão, frisa a importância da palestra apresentada, mas, entende 156 

que agora será necessário refletir e discutir mais sobre o assunto. Ressalta que para implantar 157 

uma nova tecnologia, será necessário criar cursos e aperfeiçoamento da nova técnica e ressalta 158 

que o Comitê deverá continuar debatendo esse assunto. Nada mais a tratar, a Senhora Presidente 159 

agradeceu a todos os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação 160 

encerrando a reunião. 161 


