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ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, as 13h30m, na sede da Diretoria da 2 

Bacia do Peixe Paranapanema, na cidade de Marília/SP, conforme convocação prévia realizou-se a 34ª 3 

Reunião Extraordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. A Presidente do 4 

CBH-MP, Prefeita de Palmital, Sra. Ismênia Mendes Moraes, inicia a reunião dando as boas vindas a 5 

todos. Após as considerações da mesa, o Sr. Denis Araujo, Secretário Executivo, informa que há quórum 6 

para a realização da reunião, passando ao primeiro item de pauta. Considerando que a ATA da reunião 7 

passada foi disponibilizada a todos os membros junto com a convocação da reunião, o Sr. Secretário 8 

solicita a dispensa da leitura da mesma. Colocada em votação foi aprovada por todos. Em seguida, Sra. 9 

Ismênia Mendes Moraes, Presidente do Comitê, coloca a Ata em apreciação. Não havendo 10 

manifestações, coloca a Ata em votação, sendo a mesma aprovada. Prosseguindo, Sra. Presidente passa a 11 

palavra ao Sr. Denis Araújo, Secretário Executivo, para os comunicados da reunião. Primeiro 12 

Comunicado: Dia 03/02/2016 a Secretaria Executiva participará do Workshop Subsídios para 13 

reestruturação do FEHIDRO que será realizado em São Paulo. O estudo esta sendo conduzido pela 14 

Fundação Vanzolini de SP. Segundo Comunicado: Em nome do Sindicato dos Engenheiros do Estado, 15 

foi encaminhado a este Comitê um convite para que todos os interessados participem de uma aula aberta 16 

gratuita para conhecer o curso de Pós Graduação Lato-Sensu “Gestão Ambiental Sustentável” que será 17 

realizado pelo ISITEC em Marília. A aula inaugural será realizada dia 16 de fevereiro as 19h30 na sede 18 

da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Marília. Prosseguindo com a pauta, Sr. 19 

Denis Araújo, Secretário Executivo, passa os informes do CBH-PARANAPANEMA (Comitê da Bacia 20 

Hidrográfica do Rio Paranapanema): Primeiro Informe: Esta aberto o processo Eleitoral do CBH 21 

Paranapanema. O processo é conduzido por uma Comissão Eleitoral instituída pelo Comitê, com o apoio 22 

dos Comitês de Bacias de Rios Afluentes, no caso de São Paulo: do Alto, Médio e Pontal do 23 

Paranapanema. No site do CBH Paranapanema estão todas as informações necessárias para o 24 

cadastramento. Segundo Informe: Será realizado dias 15 e 16 de fevereiro de 2016, no Hotel Sumatra, 25 

em Londrina/PR, o 1º Encontro Ampliado do Plano de Recursos Hídricos e de Integração do CBH 26 

Paranapanema. Assim, passa a palavra ao Sr. Carlos Camargo, para uma breve apresentação do 27 

Encontro. Após apresentação encerrando os informes a Sra. Presidente convida Sr. Carlos Camargo, 28 

para realizar esclarecimentos quanto aos procedimentos para apresentação de Projetos ao FEHIDRO 29 

2016, conforme previsto na Deliberação CBH/MP/180/2015. Após apresentação, Sra. Presidente abre a 30 

palavra aos membros do Comitê e não havendo manifestações, prossegue com a pauta   convidando o Sr. 31 

Emílio Carlos Prandi, coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, Avaliação e Saneamento, para 32 

apresentar a Deliberação ad-referendum CBH/MP/181/2015 de 14/12/2015, que define novo limite 33 

mínimo de solicitação de recursos ao FEHIDRO 2016 para execução de projetos não estruturais. Após 34 

apresentação abre-se a palavra para considerações do plenário, não havendo manifestação a Sra. 35 

Presidente coloca a Deliberação em votação sendo a mesma aprovada por todos. Prosseguindo, o Sr. 36 

Emilio Carlos Prandi, apresenta a Deliberação CBH/MP/182/2016 de 02/02/2016, que aprova Projeto 37 

Regional de interesse do Comitê para obtenção de recursos de investimentos do FEHIDRO 2016. Após 38 

apresentação abre-se a palavra para considerações do plenário. O representante da FIESP, Sr Vandir 39 

Pedroso de Almeida cita que este estudo foi um tema muito discutido nas reuniões da Câmara Técnica, 40 

buscando a possibilidade de validá-lo, pois entende ser de suma importância obterem um levantamento de 41 

onde os recursos foram investidos ao longo dos vinte anos do Comitê, em erosões urbanas e rurais, e, de 42 

como estão estas obras, avaliando a qualidade da mesma e o retorno que a obra trás para a Bacia com 43 

relação a conservação de água. Destaca que o nome “Diagnostico/Estudo”, visa verificar o passado para 44 

tentar melhorar espaço futuro. Note-se que houve muito investimento em GAP, mas o foco é saber se 45 

realmente estas obras estão ajudando na conservação de recursos hídricos. Destaca a necessidade de 46 

reforçar e melhorar a qualidade das obras e o controle das mesmas, conhecendo o resultado e o retorno 47 

dos recursos aplicados. Frisa que este trabalho visa avaliar em um todo, como estão as obras realizadas, 48 

buscando melhorias para futuros. Após manifestação, Sra. Presidente coloca a Deliberação em votação 49 
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sendo a mesma aprovada por todos. Cumprida a pauta da reunião, a Sra. Presidente lembra que a 50 

próxima reunião Ordinária do Comitê, será realizada no município de CHAVANTES, conforme 51 

aprovado na última reunião do CBH. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a todos 52 

os membros do Comitê e demais autoridades presentes pela participação encerrando a reunião. 53 


