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ATA CBH-MP/002/2017 1 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezessete no Clube da Terceira 2 

Idade em São Pedro do Turvo, conforme convocação prévia foi realizada a 35ª 3 

reunião extraordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Iniciando os 4 

trabalhos o Sr. Oscar Gozzi (presidente), cumprimentou os membros do Comitê e 5 

agradeceu ao Prefeito Marco Aurélio Pinheiro, de São Pedro do Turvo por receber a 6 

reunião do Comitê, declarando aberta a 35° reunião extraordinária do CBH-MP. Em 7 

seguida o Presidente apresentou a todos a pauta da reunião, conforme segue: 1- 8 

Abertura da Reunião; 2- Aprovação da Ata da reunião anterior; 3- Comunicados da 9 

Secretaria Executiva; 4- Informe CBH-PARANAPANEMA (Comitê da Bacia 10 

Hidrográfica do Rio Paranapanema); 5- Apresentação do andamento das atividades 11 

do Plano de Bacia Hidrográfica do CBH-MP; 6- Apreciação de Deliberações 12 

(Deliberação ad-referendum CBH-MP/191/2017 de 30/03/2017 - Altera a 13 

Deliberação CBH-MP/187/2016, de 15/12/2016, que aprovou o Plano de Ação e 14 

Programa de Investimento do CBH-MP; Deliberação CBH-MP/192/2017 de 15 

19/07/2017 - Aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de 16 

investimentos dos projetos apresentados ao Comitê para a tomada de recursos do 17 

FEHIDRO 2017); 7- Assuntos Gerais; 8- Considerações finais e encerramento da 18 

reunião. Antes de iniciar a pauta, o Sr. Oscar Gozzi (presidente), justificou a 19 

ausência do Secretário Executivo e da Secretária Executiva Adjunta, Sr. Denis 20 

Araujo e Sra. Suraya Modaelli (DAEE), informando que o Sr. Emilio Carlos Prandi, 21 

coordenador da CTPA e membro da Secretaria Executiva apoiaria a reunião. Após 22 

suas considerações sobre a pauta da reunião passou a palavra ao prefeito municipal 23 

para as boas-vindas. O Sr. Marco Aurélio (prefeito de São Pedro do Turvo) falou da 24 

satisfação de receber o Comitê no município e desejou a todos uma boa reunião. 25 

Com a palavra o Sr. Vandir de Almeida (vice-presidente) deu boas vindas a todos e 26 

fez breves considerações sobre a pauta da reunião se colocando à disposição, 27 

desejando uma boa reunião para todos. Com a palavra o Sr. Emilio Prandi 28 

(coordenador da CTPA) agradece a recepção do município ao comitê e faz suas 29 

considerações sobre os trabalhos do dia. Dando início a pauta, o Sr. Emilio Prandi 30 

(coordenador da CTPA), informou que a Ata foi disponibilizada antecipadamente aos 31 

membros, solicitando a dispensa da leitura da mesma. Colocada em votação, a 32 

dispensa da leitura da ATA foi aprovada por unanimidade. Aberta a palavra aos 33 

membros, o Sr. Ricardo Kanthack (APTA) fez referência a proposta do Sr. Hugo de 34 

Souza Dias, na última reunião, para instituir no âmbito do Comitê um GT para tratar 35 

da questão da recuperação ambiental do Médio Paranapanema. Informou que foi 36 

realizada uma reunião na semana do dia 10 de julho com técnicos, inclusive com o 37 

Sr. Emilio Prandi, coordenador da CTPA, e ficou acordado que este tema deve ser 38 

discutido preliminarmente pela Câmara Técnica do Comitê. Como não houveram 39 

mais manifestações a Ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 40 

Seguindo, Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) passou aos informes do 41 

Comitê:  1) No dia 19 de abril o Fórum Paulista de Comitês de Bacias se reuniu e 42 

elegeu sua coordenação. Foram eleitos como coordenador o Prefeito Municipal de 43 
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Marília Daniel Alonso (CBH AP), como coordenador adjunto o Senhor Wendel 44 

Rodrigues (CBH SMT) e como secretária executiva a Sra. Suraya Modaelli (CBH 45 

AP). 2) O Conselho Estadual de Recursos Hídricos realizou reunião no dia 24 de 46 

abril, na ocasião foi empossado como representante titular o Prefeito Municipal de 47 

Garça, João Carlos dos Santos (CBH MP). Com a palavra o Sr. João Carlos dos 48 

Santos (Prefeito de Garça) relatou que participou de capacitação realizada pelo 49 

Conselho. Relatou também que junto com a Prefeita de Alto Alegre, representante 50 

do CBH AP e BT, foram indicados representantes para 4 câmaras técnicas do CRH, 51 

e uma vaga titular, das 4 vagas para o segmento dos municípios, junto ao 52 

COFEHIDRO, Conselho de Orientação do FEHIDRO. 3) Dia 26 de abril prefeitos 53 

municipais estiveram reunidos com a coordenação de saneamento da Secretaria de 54 

Saneamento e Recursos Hídricos para apresentar a Empresa que elaborará os 55 

Planos de Saneamento para os Municípios do Médio Paranapanema selecionados. 56 

4) de 30 de maio a 1º de junho foram realizadas 3 oficinas do Plano de Bacias, os 57 

resultados serão apresentados no próximo item de pauta pela Empresa Irrigart. 58 

Passando ao próximo item de pauta o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) 59 

passou aos informes do Comitê do Paranapanema: 1) O GT Acompanhamento, 60 

criado no âmbito da CTIPA (Câmara Técnica de Integração do CBH-61 

PARANAPANEMA), se reuniu nos dias 17 de abril, 3 de maio, 26 de maio e 28 de 62 

junho, com objetivo de analisar e adequar as prioridades a curto e médio prazo do 63 

PIRH Paranapanema. 2) Dia 19 de junho foi instalado o GT Instituições de Ensino 64 

Superior (GT-IES), com a participação da FEMA como representante do CBH MP. 3) 65 

Atendendo a demanda do plenário, foi apresentada a síntese do PIRH 66 

Paranapanema. Com a palavra, o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) fez 67 

uma breve apresentação do Plano de Recursos Hídricos da UGRH Paranapanema, 68 

bem como, dos encaminhamentos para o início da implementação do Plano. Aberta 69 

a palavra ao plenário, e após breves considerações, o Sr. Emilio Prandi encerrou os 70 

comunicados. Passando ao próximo assunto de pauta, o Sr. Oscar Gozzi 71 

(presidente), lembrou que o Médio Paranapanema está elaborando a atualização do 72 

seu Plano de Bacia, um dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos no Estado 73 

de São Paulo. Ressaltou que o Diagnóstico do Médio Paranapanema, aprovado por 74 

este plenário, foi feito com base no Relatório de Situação da Bacia (aprovado na 75 

reunião em dezembro de 2016) e no diagnóstico do Plano da Bacia do Rio 76 

Paranapanema. Após os esclarecimentos, passou a palavra ao Sr. Felipe Silveira, 77 

da empresa Irrigart para apresentar o andamento do Plano de Bacias do Médio 78 

Paranapanema. Com a palavra o Sr. Felipe Silveira (Irrigart) apresentou os 79 

resultados das 3 oficinas que foram realizadas com base no Diagnóstico das Bacias, 80 

e um breve relato da construção dos cenários que integram o prognóstico do Plano. 81 

Ressaltou ainda que, no mês de agosto, serão realizadas 3 oficinas para discussão 82 

e proposta do Plano de Ação, última etapa do Plano de Bacias. O Sr. Oscar Gozzi 83 

(presidente) agradeceu ao representante da Irrigart e abriu a palavra aos membros 84 

do Comitê. Após breves considerações, o Sr. Oscar Gozzi (presidente), passando 85 

ao próximo item de pauta, informa que serão apresentadas 3 Deliberações. Com a 86 



 
 
 
 
 
 
 
 

ATA DA 35ª 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/ 

palavra, o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) inicia a apresentação das 87 

deliberações. Após uma breve explicação incial, apresentou a Deliberação ad 88 

referendum CBH-MP/191/2017 de 30/03/2017, que altera a Deliberação CBH-89 

MP/187/2016, de 15/12/2016, que aprovou o Plano de Ação e Programa de 90 

Investimento do CBH-MP. Após a apresentação o Sr. Oscar Gozzi (presidente) 91 

abriu a palavra para as considerações do plenário, não havendo manifestação, 92 

colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. Prosseguindo 93 

o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) explicou que o Comitê anualmente 94 

deve aprovar seu relatório de situação dos recursos hídricos. Enfatizou que este 95 

documento é elaborado pela CTPA e que teve como base o diagnóstico do Plano de 96 

Bacias aprovado na última reunião, apresentando, na sequência a Deliberação ad-97 

referendum CBH-MP/192/2017 de 30/06/2017, que aprova o Relatório de Situação 98 

dos Recursos Hídricos 2017, ano base 2016 do CBH-MP. O Sr. Oscar Gozzi 99 

(presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, não havendo 100 

manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. 101 

Passando ao último documento, entra em pauta a apreciação da Deliberação CBH-102 

MP/193/2017 de 19/07/2017, que aprova pontuação, hierarquização e indica 103 

prioridades de investimentos dos projetos apresentados ao Comitê para a tomada de 104 

recursos do FEHIDRO 2017. O Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) fez um 105 

breve relato das atividades da CTPA, na pontuação e hierarquização dos projetos 106 

protocolados e, em seguida a apresentação da Deliberação, passou a palavra ao Sr. 107 

Sergio Dona (APTA) para apresentação do projeto regional a ser financiado, em 108 

demanda induzida do Comitê, com recursos do FEHIDRO. Após, o Sr. Oscar Gozzi 109 

(presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, não havendo 110 

manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. 111 

Cumprida a pauta o Sr. Oscar Gozzi (presidente) abriu a palavra para os membros 112 

do comitê se manifestarem sobre outros assuntos, na sequência, agradeceu a todas 113 

as manifestações e abriu a palavra aos prefeitos que queiram sediar a próxima 114 

reunião plenária. O Prefeito de Maracai, Sr. Eduardo Sotana colocou o município a 115 

disposição sendo aprovado por todos. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) agradeceu ao 116 

Prefeito do município de São Pedro do Turvo por sediar a reunião e entregou ao 117 

anfitrião uma placa de agradecimento em nome do Comitê. O Presidente finaliza a 118 

reunião ressaltando a importância da participação de todos nas discussões do 119 

Comitê, considerando a reunião muito proveitosa. Nada mais havendo a tratar dá 120 

por encerrada a reunião. 121 


