
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MP - 1/3 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
secretaria@cbhmp.org 

http://cbhmp.org/ 

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH-MP 1 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, as 14h00m, no Quality Sun Valley, 2 

situado a Rua Aimorés, 501 – Bairro Salgado Filho na cidade de Marília/SP conforme convocação prévia 3 

realizou-se a 36ª Reunião Ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema. Iniciando 4 

a reunião a Presidente do Comitê e Prefeita Municipal de Palmital Sra. Ismênia Mendes Moraes, declara 5 

aberta a 36ª Reunião Ordinária do CBH/MP, dando boas vindas a todos. Passa a palavra ao 6 

representante da ONG SALVAR e Vice-Presidente do Comitê, Sr. Manuel Amilcar dos Santos Queiroz, 7 

que agradece a presença de todos. A Presidente do Comitê passa a palavra ao representante do DAEE e 8 

Secretario Executivo do Comitê, Sr. Denis Araujo, para suas considerações e para que inicie os trabalhos 9 

previstos na pauta da reunião. Com a palavra o Sr. Denis Araujo, DAEE, dá boas vindas a todos, 10 

informando que há quórum para a realização da reunião. Sr. Secretário Executivo destaca que antes de 11 

iniciar a pauta da reunião, prestará alguns esclarecimentos: A contratação da Empresa executora do 12 

Plano de Bacia do Comitê, demorou mais do que esperávamos. Participaram do processo licitatório seis 13 

empresas e por conta de vários recursos durante o processo no final de novembro a empresa foi 14 

contratada. Outra questão importante foi a SECOFEHIDRO – Secretaria do FEHIDRO aprovar uma 15 

Deliberação que obriga os Comitês a apresentarem ate o final deste ano o Diagnostico (primeira parte 16 

do plano de bacia) e um plano de ação ate 2019 com a prioridade de ate 70% dos recursos que serão 17 

destinados ao comitê em PDCs prioritários. Os comitês que não atenderem a esta Deliberação serão 18 

penalizados com a perda de recursos financeiros do FEHIDRO. Assim, a Secretaria Executiva, junto com o 19 

Coordenador da CTPA e a Empresa contratada para realizar o Plano de Bacia conciliaram os documentos 20 

do Comitê para atender a referida Deliberação. Dando sequência, o Sr. Secretario Executivo informa que 21 

a Ata da reunião anterior foi disponibilizada a todos previamente e solicita a dispensa da leitura da 22 

mesma. Colocada em votação, a proposta de dispensa foi aprovada por todos.  Em seguida a Presidente 23 

do Comitê Sra. Ismênia Mendes Moraes, coloca a Ata em apreciação. Não havendo manifestações a Sra. 24 

Presidente coloca a Ata em votação, sendo a mesma aprovada. Prosseguindo, Sra. Presidente passa a 25 

palavra ao representante do DAEE e Secretário Executivo do Comitê, Sr. Denis Araujo, para os 26 

Comunicados da reunião. Primeiro Comunicado: No dia vinte e dois de junho a diretoria do Comitê 27 

esteve reunida com representantes de outros Comitês, em São Paulo, junto com o Presidente do 28 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para tratar da contratação dos Planos de Saneamento. Foi 29 
acordado que os custos serão divididos entre todos os Comitês, sendo que está em processo de 30 
licitação para contratação. A meta é que até 2018 todos os municípios paulistas tenham seus Planos de 31 
Saneamento. Segundo Comunicado: Foi realizado dias 19 e 20 de setembro o XIV Diálogo Interbacias 32 
de Educação Ambiental. Participaram diversos representantes do Comitê e da Secretaria Executiva. 33 
Terceiro Comunicado: No dia vinte e dois de setembro a Secretaria Executiva e o Coordenador da 34 
CTPA participaram, em São Paulo, de reunião para apresentação do Plano Estadual de Recursos 35 

Hídricos. Quarto Comunicado: A CTPAS se reuniu di 17 de novembro para apreciar o Relatório de 36 

Situação da UGRHI 17. Na reunião foi apresentado o Plano de Trabalho pela Empresa contratada para 37 

elaboração do Plano de Bacia. Quinto Comunicado: O Coordenador da CTEA – Câmara Técnica de 38 

Educação Ambiental participou no dia 09 de dezembro de vídeo conferencia com as câmaras Técnicas 39 

de Educação Ambiental dos CBHs e do Conselho Estadual, para apresentar os principais desafios da 40 

Câmara Técnica para 2017. Sexto Comunicado: A Diretoria e vários membros do Comitê participaram 41 

ativamente da elaboração e aprovação do Plano de Recursos Hídricos do Comitê da Bacia Hidrográfica 42 

do Rio Paranapanema. O Plano foi aprovado e entregue oficialmente ao Comitê dia 29 de novembro, em 43 

Londrina/PR. Prosseguindo com a pauta o Secretario Executivo do Comitê, Sr. Denis Araujo, passa os 44 

informes do CBH-PARANAPANEMA (Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema): Varias 45 

atividades foram desenvolvidas pelo Comitê: - Em Julho foi realizado o segundo encontro ampliado do 46 

PIRH Paranapanema em Presidente Prudente. – Também em Julho representantes da Diretoria do CBH 47 
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Paranapanema e Membros do Comitê Participaram do 14º ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de 48 

Bacias realizado em Salvador/BA. Na oportunidade participaram da reunião dos Comitês Interestaduais 49 

com a Agência Nacional de Águas. – Em Agosto, realização das plenárias setoriais – processo eleitoral do 50 

Paranapanema SP e PR. – Em Setembro, reunião dos Comitês Interestaduais com a Agência Nacional de 51 

Águas, em Brasília. Além dos eventos e reuniões acima foram realizadas várias reuniões do GT Plano, da 52 

CTIPA e da CTIL e da comissão eleitoral do CBH Paranapanema. Dia 29 de novembro, foi realizada 53 

solenidade de entrega oficial do plano de Recursos Hídricos ao Comitê. Dia 30 de novembro foi realizada 54 

reunião plenária, onde tomaram posse os novos membros do comitê para o quadriênio de 2016/2020. 55 

Para a próxima reunião do CBH MP será feito a apresentação do PIRH Paranapanema. Encerrando assim 56 

os comunicados. Prosseguindo com a pauta a Presidente do Comitê Sra. Ismênia Mendes Moraes, 57 

convida o coordenador da empresa Irrigart, o Geólogo Felipe Trentini da Silveira para apresentar o 58 

Plano de Trabalho para elaboração do Plano de Bacias aos membros do Comitê. Após apresentação a 59 

Presidente do Comitê Sra. Ismênia Mendes Moraes, agradece as informações, abre a palavra aos 60 

membros do Comitê para eventuais esclarecimentos. Não havendo manifestações, agradece ao Sr. 61 

Felipe Silveira e prosseguindo com a pauta convida para apresentar o Relatório de Situação dos 62 

Recursos Hídricos 2015 (ano Base: 2016) o Coordenador da CTPAS e representante do DAEE, Sr Emilio 63 

Carlos Prandi. Após apresentação, Sra. Presidente abre a palavra aos membros do Comitê para 64 

eventuais esclarecimentos. O representante do CDVALE - Centro de Desenvolvimento do Vale do 65 

Paranapanema, Sr. Hugo de Souza Dias, questiona quanto ao índice de coleta e tratabilidade de esgoto, 66 

destaca os municípios de Lençóis Paulista e Agudos, áreas estas destacadas em vermelho, entendendo 67 

serem áreas críticas. Questiona se estes municípios que tem problemas com o tratamento de esgoto e 68 

jogam este esgoto na Bacia do Médio Paranapanema. O Sr Emilio Carlos Prandi Coordenador da CTPAS, 69 

explica que parte desse esgoto é lançado no Médio Paranapanema. Sr. Hugo de Souza Dias entende que 70 

a preocupação deste CBH, deve ser direcionada aos Municípios que não pertencem a este Comitê, mas 71 

lançam seus esgotos na Bacia. O Secretário Executivo do Comitê, Sr. Denis Araujo, informa que o 72 

problema com o Município de Campos Novos Paulista já foi resolvido, através do Programa Água Limpa, 73 

onde o DAEE licitou, fiscalizou, foi construído emissário, elevatória e estação de tratamento, entregue 74 

este ano (2016) ao Município, espera-se atualização dos dados pra que se diminua a área críticas nos 75 

relatórios. O representante da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Sr. Paulo Henrique 76 

Interliche, fala sobre sua apreensão quanto à reposição florestal, quanto a intervir no direito de posse 77 

da propriedade, e, ressalta que se tratando de erosão, estudos realizados mostram que existem 78 

mecanismos apropriados para controle das mesmas, onde há leis estabelecidas no Estado que estão 79 

vigentes e sendo aplicadas, assim ressalta sua apreensão quanto apresentar tal proposta em uma 80 

macro-região. Realça a importância da participação da Defesa Agropecuária neste Comitê. Destaca 81 

ainda, a existência de dispositivos para coibir o problema de conservação de solo, como os projetos de 82 

conservação de solo financiados por este Comitê, através do Plano Diretor Municipal de Controle de 83 

Erosão Rural, o qual a maior parte dos municípios pertencentes a este CBH já possui. Assim, solicita que 84 

este Comitê atue com cautela e sensatez, pois diante do exposto e com o Direito de Posse de 85 

Propriedade, não se podem impor obrigações. O representante do CDVALE - Centro de 86 

Desenvolvimento do Vale do Paranapanema, Sr. Hugo de Souza Dias, indaga a colocação do 87 

representante da CATI, questionando se há alguém querendo restringir o direto de propriedade. O 88 

representante da CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, Sr. Paulo Henrique Interliche, 89 

explica que não se pode exceder esse direito. O representante do CDVALE, Sr. Hugo de Souza Dias, 90 

ressalta que a questão levantada é preocupante, e, se declara contra qualquer ação sobre o direito de 91 

propriedade. Questiona se de alguma forma foi sugerido que a proposta de recuperação das terras 92 

degradadas no Médio Paranapanema tem algo de impositivo, pois, caso seja essa a colocação, Sr Hugo 93 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MP - 3/3 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Médio Paranapanema 
Rua Benedito Mendes Faria, 40a | Vila Hípica | Marília/SP | CEP 17520-520 

Fone: 14 3417-1017 | Fax: 14 3417-1662 
secretaria@cbhmp.org 

http://cbhmp.org/ 

esclarece que o representante da CATI engana-se, e, propõem que o assunto seja melhor explicado, 94 

pois, o que se propõem é que seja completamente livre sem nenhuma imposição. O representante da 95 

CATI Sr. Paulo Henrique Interliche, enfatiza que deve-se deixar claro em todo momento a não 96 

obrigatoriedade, e, fazer valer a lei de uso do solo. O representante da ONG SALVAR e Vice Presidente 97 

do Comitê, Sr. Manuel Amilcar dos Santos Queiroz, expõe que este é um assunto polêmico, e sugere 98 

que seja feito uma reunião para desenvolver melhor as idéias e que se apresente este assunto na 99 

próxima reunião plenária. Sr. Hugo de Souza Dias, representante do CDVALE concorda com a proposta 100 

apresentada pelo Sr. Vice Presidente, ressaltando que dúvidas precisam ser esclarecidas, e frisa que a 101 

proposta de recuperação das terras degradadas do Médio Paranapanema é racionalizar o uso dos 102 

recursos, para que as terras mais frágeis consigam se restabelecer.  Sr. Emilio Carlos Prandi 103 

Coordenador da CTPAS, explica que este assunto está em pauta neste Comitê desde 2015 com a 104 

mudança na questão do uso do solo para plantio de cana e, agora com a proposta de compensação 105 

florestal, projeto este que está sendo elaborado pelo Sr. Hugo de Souza Dias e será analisado e discutido 106 

com os membros. O Sr. Emílio realça que este é um grande problema da Bacia, pois há muito 107 

investimento no controle de erosão e precisa-se de soluções. Enfatiza a necessidade de pautar essas 108 

discussões de utilização de solo para o próximo ano, e,  o Comitê precisa da gestão do solo para que se 109 

faça a gestão da água. Após manifestações, a Presidente do Comitê Sra. Ismênia Mendes Moraes, 110 

prosseguindo com a pauta, convida a Secretária Executiva Adjunta do Comitê Sra. Suraya Modaelli, 111 

DAEE, para apresentar a Deliberação CBH/MP/185/2016 de 15/12/2016 que referenda as indicações 112 

dos membros do CBH/PARANAPANEMA representantes do Poder Publico Municipal, dos Usuários e 113 

das Entidades Civis de Recursos Hídricos com atuação na UGRHI-17. Após apresentação a Presidente 114 

do Comitê abre a palavra para considerações do plenário. Não havendo manifestação, a Presidente do 115 

Comitê coloca a Deliberação em votação a aprovação, ficando a mesma aprovada por todos. 116 

Prosseguindo com a pauta, a Presidente do Comitê convida Sr. Emilio Carlos Prandi, DAEE, Coordenador 117 

da CTPAS para apresentar a Deliberação CBH/MP/186/2016 de 15/12/2016, que Aprova o Relatório de 118 

Situação dos Recursos Hídricos 2016: Ano Base 2015 do CBH/MP. Após apresentação a Presidente do 119 

Comitê abre a palavra para considerações do plenário. Não havendo manifestação, a Presidente do 120 

Comitê coloca a Deliberação em votação a aprovação, ficando a mesma aprovada por todos. 121 

Prosseguindo, Sr. Emilio Carlos Prandi, DAEE, Coordenador da CTPAS apresenta a Deliberação 122 

CBH/MP/187/2016 de 15/12/2016, que Prova Plano de Ação e Programa de Investimento do 123 

CBH/MP. Sr. Emilio explica que o Plano de Ação e Programa de Investimento ate 2019 esta sendo 124 

elaborado de acordo com a Deliberação COFEHIDRO 171 de 05 de dezembro de 2016, que estabelece 125 

esta competência ao Comitê. Os Comitês que não apresentarem o documento serão penalizados com a 126 

perda de recursos do FEHIDRO para os próximos anos. Após apresentação Sra Presidente abre a palavra 127 

para as considerações do plenário. Não havendo manifestação, Sra. Presidente coloca a Deliberação em 128 

votação, sendo a mesma aprovada por todos. Prosseguindo com a pauta, a Presidente do Comitê 129 

convida o membro da Secretaria Executiva, Sr Carlos Eduardo Camargo, DAEE, para apresentar a 130 

Deliberação CBH/MP/188/2016 de 15/12/2016 que Aprova Procedimentos e Regulamento para 131 

cadastramento e eleição dos Representantes das Entidades da Sociedade Civil, do Estado e 132 

Municípios, que integrarão o CBH/MP, no período de 2017 a 2018. Após apresentação Sra. Presidente 133 

abre a palavra para as considerações do plenário. Não havendo manifestação, Sra. Presidente coloca a 134 

Deliberação em votação, sendo a mesma aprovada por todos. Cumprida a pauta da reunião a Presidente 135 

do Comitê passa a palavra aos representantes da mesa para suas considerações finais. Após 136 

manifestações, a Presidente do Comitê Sra. Ismênia Mendes Moraes agradeceu a todos os membros do 137 

Comitê e demais autoridades presentes pela participação, encerrando a reunião.  138 


