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ATA CBH-MP/001/2017 1 
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete no Alves Hotel na cidade 2 
de Marília, conforme convocação previa foi realizada a 37ª Reunião Ordinária do Comitê 3 
de Bacia do Médio Paranapanema.  A Sra. Suraya Modaelli (Secretária Executiva 4 
Adjunta) inicia a reunião dando boas-vindas aos novos membros do comitê, faz uma 5 
pequena explanação sobre as competências do CBH-MP, e informa que cumprindo o 6 
calendário eleitoral, foram realizadas as reuniões setoriais e indicadas as entidades que 7 
comporão o plenário do Comitê para 2017/2018. Na sequência fez a leitura das entidades 8 
eleitas e declarou empossados os representantes dos segmentos Municípios, Sociedade 9 
Civil e Órgãos Estaduais (lista em anexo). Prosseguindo, informou que a diretoria do 10 
Comitê é composta por um representante de cada segmento, sendo indicado para 11 
Presidente o Prefeito Municipal de Tarumã Sr. Oscar Gozzi, para vice-presidente o 12 
representante da FIESP, Sr. Vandir Pedroso de Almeida, e para secretário executivo o 13 
diretor do DAEE Sr. Denis Emanuel de Araujo. Colocado em votação foi aprovado por 14 
unanimidade a diretoria do CBH-MP. Passada a palavra para conduzir a reunião e iniciar 15 
os trabalhos o Sr. Oscar Gozzi (Presidente), inicia cumprimentando os membros e 16 
agradecendo sua eleição, manifesta o desejo de que as reuniões comecem no horário 17 
marcado e solicita a cooperação de todos.  Enfatiza que o trabalho será democrático, 18 
participativo e ao final de cada reunião gostaria da manifestação dos presentes, assim 19 
acatamos as vontades e melhoramos para as próximas reuniões. Declara aberta a 37° 20 
reunião ordinária do CBH-MP, ressaltando que esta é a primeira reunião após a posse 21 
dos prefeitos em janeiro. Informa que durante as apresentações, serão repassadas 22 
informações básicas sobre o funcionamento do comitê e do Sistema de Gerenciamento 23 
de Recursos Hídricos. Dentre os temas em pauta destaca o comunicado do Comitê da 24 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, a apresentação do Diagnostico do Plano de 25 
Bacia do Comitê, e uma apresentação sobre o funcionamento do Fundo Estadual de 26 
Recursos Hídricos (FEHIDRO), além da apreciação de 2 deliberações. Na sequência 27 
passa a palavra ao Sr. Vandir de Almeida (vice-presidente) e para o Sr. Denis Araujo 28 
(secretário) para suas considerações iniciais. O Sr. Vandir Pedroso (vice-presidente) 29 
agradeceu pela indicação e eleição como vice-presidente e se coloca à disposição, como 30 
porta voz, da sociedade civil, finaliza desejando um bom trabalho para todos. Com a 31 
palavra o Sr. Denis Araujo (secretário) cumprimenta os membros e faz suas 32 
considerações iniciais ressaltando a importância da participação de todos os envolvidos, 33 
com a câmara técnica, na elaboração do plano de bacia. Ressalta que o Prefeito 34 
Municipal de Ourinhos, Lucas Pocay, foi eleito pelo Comitê do Médio Paranapanema para 35 
compor a Câmara de Articulação Política do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio 36 
Paranapanema, que conta com o apoio da ANA (Agencia Nacional de Águas) e que 37 
recentemente aprovou seu Plano de Recursos Hídricos.   Iniciando a pauta o Sr. Denis 38 
Araujo (secretário) informa que há quórum para a realização da reunião. Seguindo o 39 
regimento interno do CBH-MP indica como secretária executiva adjunta, a Sra. Suraya 40 
Modaelli.  Colocado em votação foi aprovado por unanimidade.  Dando continuidade 41 
passa a palavra para a mesma realizar um breve esclarecimento sobre o CBH-MP aos 42 
novos membros.  Na apresentação é ressaltado que todos os membros devem manter 43 
contato com seu representante suplente, cabendo a ele informar ao mesmo sua ausência 44 
na reunião. Da mesma forma é responsabilidade dos membros do Comitê imprimir e ler 45 
os documentos objeto de deliberação na reunião, por fim foi informado que toda 46 
comunicação da Diretoria do CBH com os membros do Comitê será feita por e-mail. Após 47 
a apresentação e prosseguindo com a pauta o Sr. Denis Araujo (secretário executivo) 48 
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considerando que a Ata da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros junto 49 
com a convocação da reunião, solicita a dispensa da leitura. Colocada em votação a 50 
dispensa da leitura da ATA foi aprovada por unanimidade. Aberta a palavra aos membros, 51 
o Sr. Luís Sergio Oliveira (ABRH) e sugere para uma próxima oportunidade que seja 52 
feita uma apresentação sobre PIRH Paranapanema, para conhecimento de todos. Após 53 
as considerações o Sr. Oscar Gozzi (presidente) coloca em votação a aprovação da ata, 54 
sendo aprovada por unanimidade. Seguindo o Sr. Denis Araujo (secretário) passou aos 55 
informes do Comitê: 1) No dia 23 de janeiro deste ano, os Prefeitos municipais 56 
participaram de uma reunião de esclarecimentos sobre o Comitê de Bacias, realizado em 57 
Marília, estiveram presentes representantes de 53 municípios. 2) No dia 14 de março, 58 
representantes da Secretaria Executiva participaram de reunião em São Paulo, junto a 59 
coordenadoria de recursos hídricos do Estado. Entre os temas abordados: a cobrança 60 
pelo uso da água nos Comitês, o custeio da sociedade civil e os prazos para deliberação 61 
de projetos pelo Comitê. 3) O Conselho Estadual de Recursos Hídricos realizará reunião 62 
no dia 24 de abril. Na ocasião serão empossados os representantes municipais eleitos 63 
pelos Comitês de Bacias. 4) O Comitê do Médio Paranapanema, em sua reunião 64 
preparatória indicou o Prefeito Municipal de Garça, João Carlos dos Santos como Titular 65 
para compor o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CRH e o Comitê do Pontal do 66 
Paranapanema, indicou o Prefeito Municipal de Presidente Prudente Sr. Nelson Bugalho, 67 
suplente. Com a palavra o Sr. João Carlos dos Santos (Prefeito de Garça) agradeceu a 68 
confiança dos prefeitos em votar em sua pessoa, e se coloca à disposição.  Passando ao 69 
próximo item de pauta o Sr. Denis Araujo (secretário) passou aos informes do Comitê 70 
do Paranapanema:  1) no dia 30 de novembro de 2016, foi realizada a reunião do CBH 71 
Paranapanema, onde tomaram posse os membros do CBH para o quadriênio 2016/2020. 72 
Na ocasião foram eleitos os membros da Diretoria do Comitê:  Presidente: Sr. Everton 73 
Souza – AGUASPARANA  1º Vice Presidente: Sr. Vandir Pedroso de Almeida – FIESP, 74 
2º Vice Presidente: Sr. Paulo Soares – UEM, Secretário: Sr. Denis Emanuel de Araujo 75 
– DAEE, Secretária Adjunta: Suraya Modaelli – DAEE. 2) No dia 07 de março foi 76 
realizada a reunião conjunta das Câmaras Técnicas CTIPA e CTIL, onde, entre outros 77 
assuntos, foi apresentado o Manual Operativo do Plano de Recursos Hídricos e as 78 
prioridades a curto prazo, agrupadas por tema. Com recursos da Agencia Nacional de 79 
Águas devem ser implementadas, ainda em 2017, 07 ações do PIRH Paranapanema, 80 
com a contratação de estudos. 3) Criado no âmbito da CTIPA o GT Acompanhamento se 81 
reuniu no último dia 24 de março em Marília, para analisar e priorizar as ações de curto 82 
prazo do PIRH Paranapanema. Este Grupo de Trabalho terá como objetivo acompanhar 83 
a implementação do Plano e propor os encaminhamentos necessários para o seu 84 
cumprimento. 4) O CBH aprovou Deliberação criando no âmbito da CTIPA um Grupo de 85 
Trabalho das Instituições de Ensino Superior, com o objetivo de criar uma rede das 86 
universidades e instituições que possam contribuir para superar as lacunas de 87 
conhecimento detectadas ao longo da execução do plano de bacia. 5) O CBH-MP deve 88 
indicar uma instituição titular e uma suplente para compor o GT, solicita que as 89 
universidades que tenham interesse em participar que se manifestem. A Sra. Elaine 90 
Amorim (FEMA) coloca a instituição a disposição para a titularidade. O Sr.  Edson Piroli 91 
(UNESP) também colocou a instituição a disposição. Assim após consenso do plenário 92 
fica aprovada a indicação da FEMA (titular) e da UNESP (suplente) para compor o GT-93 
IES. 6) O prefeito municipal de Ourinhos Sr. Lucas Pocay foi eleito para compor a câmara 94 
técnica de articulação política do CBH Paranapanema. Após breves considerações Sr. 95 
Denis Araujo (secretário) encerrou os comunicados. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) 96 
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agradeceu a equipe do CBH-Paranapanema e parabenizou os prefeitos de Garça e 97 
Ourinhos e enfatizou que assumimos uma posição de representavidade de um grupo de 98 
pessoas e não de nós mesmos, e que precisamos da cooperação e participação de todos. 99 
Na sequência propôs que todos os membros informem seu número de celular para criar 100 
o canal de comunicação, por meio de um aplicativo de conversas no celular, onde pode 101 
se formar uma lista de transmissão como forma de comunicação entre o grupo, assim 102 
podemos receber sugestões para apoiar os colegas nas discussões. Quanto aos recursos 103 
que a ANA irá investir em 7 ações do PIRH Paranapanema, solicitou que inclua na pauta 104 
da próxima reunião esta apresentação. Passando ao próximo assunto de pauta o Sr. 105 
Oscar Gozzi (presidente)  informa que Conselho Estadual de Recursos Hídricos, dentro 106 
das suas atribuições aprovou a deliberação CRH 146/2012, onde prevê que os  21 107 
Comitês de Bacias Hidrográficas do estado de São Paulo devem atualizar seu plano de 108 
bacia, um instrumento de gestão dos recursos hídricos e quanto melhor, mais detalhado 109 
for o plano mais fácil será realizar as ações e políticas no estado, no caso do CBH-MP o 110 
estudo foi contratado com recursos do FEHIDRO em parceria com o CIVAP – Consorcio 111 
Intermunicipal do Vale do Paranapanema,  foi contratada a empresa IRRIGART – 112 
Engenharia e Consultoria em Recursos Hídricos e Meio Ambiente. A deliberação do CRH 113 
188 de 09/11/2016 estabelece o padrão, formatos e o cronograma de entrega dos planos 114 
de bacia, onde prevê que os CBHs devem até 31 de março de 2017 aprovar o diagnóstico 115 
da bacia, para garantir os valores dos recursos financeiros do FEHIDRO destinado ao 116 
Comitê. Na última reunião em 2016 foi apresentado e aprovado para os membros do CBH 117 
o diagnóstico do Plano, mas a Coordenadoria de Recursos Hídricos solicitou uma 118 
deliberação especifica para o Diagnóstico da Bacia. Assim foi solicitado a empresa 119 
IRRIGART que apresente novamente para os membros atuais o documento.    Com a 120 
palavra o Sr. Emilio Carlos Prandi (Coordenador da Câmara Técnica de Planejamento 121 
e Avaliação) fez alguns esclarecimentos e passou a palavra ao Sr. Felipe Silveira, da 122 
empresa IRRIGART para apresentar o diagnóstico. Com a palavra o Sr. Felipe Silveira 123 
(Irrigart) apresentou o diagnóstico da bacia enfatizando que alguns municípios ainda não 124 
encaminharam o questionário municipal, finalizou apresentando os resultados prévios do 125 
levantamento de campo realizado. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) parabenizou o 126 
trabalho realizado e ressaltou que é fundamental que os municípios encaminhem o 127 
questionário preenchido. O Sr. Emilio Prandi (Coordenador da CT-PAS, DAEE) 128 
esclareceu que a fase de diagnóstico foi realizada com base no plano de bacia do CBH 129 
Paranapanema que realizou um excelente trabalho, finalizou destacando a importância 130 
da participação da Câmara Técnica de Planejamento e Avaliação, recém composta, 131 
estará acompanhando as próximas etapas da elaboração do plano de bacias. Informou 132 
ainda que os membros do comitê serão convidados para as oficinas do plano que serão 133 
realizadas nos próximos meses. Aberta a palavra ao plenário para as manifestações, o 134 
Sr. Hugo Souza (CDVALE) ressaltou que o Comitê deve prestar atenção no prognostico 135 
porque estamos em uma fase que irá ter uma explosão no sistema de irrigação, pelo fato 136 
das mudanças climatológicas e o aumento das culturas de soja e milho. Sendo o grande 137 
consumidor de água na agricultura, temos que equacionar e direcionar as atividades 138 
neste plano. O Sr. Emilio Prandi (Coordenador da CT-PA, DAEE) esclareceu que essas 139 
oficinas são para ajustar estas questões, este assunto é pauta para discussões na 140 
Câmara Técnica formando cenários atuais e prováveis. Já se observa este assunto no 141 
aumento de demanda de outorga para irrigação, com pivô central e outros mecanismo, 142 
portanto o Comitê deve estar atento. O Sr. Edson Piroli (UNESP) enfatiza que a ideia é 143 
fazer o plano mais detalhado possível, e que considera que o formato utilizado para sua 144 
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confecção não está entre o mais detalhado, sugere que tenha uma escala com mais 145 
detalhes,  também observou que falta dados das universidades neste plano, por exemplo 146 
na UNESP em Ourinhos onde estudos apresentam analise espacial e sócio ambientais 147 
de toda a bacia do Pardo, destacando que a UNESP tem muito material para incrementar 148 
o plano com mais detalhes,  sugerindo a inserção dessas teses para aprimorar o plano. 149 
O Sr.  Felipe Silveira (IRRIGART) agradeceu as considerações e explicou que as escalas 150 
são definida por lei e padronizado pela deliberação CRH 146/2012 para todos os planos 151 
do estado, sendo a escala 1:250000 padrão, mas nada nos impede de reunir essas 152 
informações e usá-las nas ações futuras, está a primeira fase. O Sr. Oscar Gozzi 153 
(presidente) esclareceu que os Comitês têm que seguir as diretrizes apresentadas pelo 154 
CRH mas agradeceu ao professor Edson Piroli da UNESP pela contribuição. O Sr. Vandir 155 
Almeida (Vice-presidente) manifestou sua preocupação do Plano estar comprometido, 156 
pois apenas alguns dos 42 municípios enviaram o questionário, então sugere um trabalho 157 
em conjunto para obter as informações que são de suma importância para o Comitê. 158 
Sugere que a empresa IRRIGART estabeleça uma estratégia para obter maior 159 
participação dos municípios. O Sr. Denis Araujo (secretário) enfatiza que as sub bacias 160 
estão bem definidas, as informações vêm de planos anteriores, estamos atualizando, por 161 
isso temos uma base para o planejamento, foi elaborado o questionário apenas para 162 
atualização dos dados das prefeituras. A importância do mesmo é para subsidiar as 163 
informações dos municípios e compila-las com os dados já existentes.  O Sr. Luís Sergio 164 
(ABRH) ressalta que a câmara deve contribuir neste plano, pois existem muitas 165 
informações para ajudar e gostaria de analisar com mais detalhe o documento sugerir 166 
algumas adequações. Gostaria de sugerir também a inserção da logo do CBH nas 167 
apresentações já que se trata de um produto do comitê. O Sr. Felipe Silveira (IRRIGART) 168 
ressaltou que o Plano é um processo dinâmico e que as contribuições da CT-PA, em 169 
especial na segunda etapa é fundamental. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) dentro deste 170 
contexto das contribuições, entende que todos os membros do comitê devem ler, analisar 171 
com calma e contribuir, ressalta que também tem algumas contribuições, agradecendo a 172 
apresentação dá sequência na pauta, com a apresentação sobre o FEHIDRO. Antes de 173 
passar a palavra pede aos membros do Comitê que façam uma reflexão: - Os membros 174 
do Comitê não podem ter em mente que o comitê de bacia hidrográfica é apenas para a 175 
captação de recursos e sim um instrumento de articulação política, de políticas públicas 176 
para melhorar e alavancar os recursos hídricos. Assim este colegiado se torna um fórum 177 
de debates sempre visando a melhoria, preservação e conservação dos recursos hídricos 178 
e o meio ambiente. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) passa a palavra para secretaria 179 
adjunta Sra. Suraya Modaelli.  Com a palavra a Sra. Suraya Modaelli (secretária adj.) 180 
fez uma breve apresentação sobre o FEHIDRO, destacando as etapas e procedimentos 181 
para o financiamento de um empreendimento e as regras gerais do MPO Manual de 182 
Procedimentos Operacionais do Fundo. Após os esclarecimentos o Sr. Oscar Gozzi 183 
(presidente) agradece a Sra. Suraya Modaelli e passando ao próximo item de pauta 184 
informa que serão apresentadas 2 Deliberações:  a deliberação CBH-MP 189/2017 que 185 
Aprova critérios e diretrizes para hierarquização dos projetos e na sequencia deliberação 186 
CBH-MP 190/2017 Aprova o Relatório I - Diagnóstico e Informações Básicas do Plano de 187 
Bacia Hidrográficas UGRHI 17. Com a palavra o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CT-188 
PA, DAEE) inicia enfatizando a complexidade da deliberação que aprova diretrizes, 189 
procedimentos e critérios para a pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 190 
2017, e explica que a apresentação da mesma foi dividida em duas partes, administrativa 191 
e técnica, passando a palavra para a Sra. Suraya Modaelli (secretária adj.) para 192 
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apresentar as questões administrativas da Deliberação. Com a palavra a Sra. Suraya 193 
Modaelli (secretária adj.) apresenta os documentos administrativos obrigatórios e demais 194 
procedimentos e prazos que devem ser observados pelos interessados em apresentar 195 
projeto ao Fundo. Na sequencia o Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA, DAEE) 196 
apresentou os aspectos técnicos para apresentação de projetos ao FEHIDRO e os 197 
critérios que serão utilizados para pontuação. Aberta a palavra para esclarecimentos do 198 
plenário e não havendo considerações, o Sr. Oscar Gozzi (presidente) colocou a 199 
Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade.   Prosseguindo o Sr. Emilio 200 
Prandi (coordenador da CTPA) apresentou a deliberação CBH-MP 190/2017, que aprova 201 
o Relatório I Diagnóstico do Plano de Bacia Hidrográfica da UGRHI-17. O Sr. Oscar 202 
Gozzi (presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, não havendo 203 
manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por unanimidade. 204 
Cumprida a pauta da reunião foi aberta a palavra para os membros se manifestarem. O 205 
Sr. Hugo Dias (CDVALE) recebeu a informação que se tem R$600 milhões em recursos 206 
para compensação vegetal para o Médio Paranapanema e sugeriu a formação de um GT 207 
– Grupo Técnico para estreitar este assunto, de onde vem os recursos e como viabilizar. 208 
O Sr. Oscar Gozzi (presidente) sugere encaminhar o assunto para a CT-PA, para análise 209 
e apresentação em plenário. O Sr. Vandir Pedroso (Vice-presidente) considera 210 
importante instituir um GT para aprofundar esse assunto e aumentar o conhecimento do 211 
código florestal, para saber como deve ser usado o recurso e alavancar atividades que 212 
podem ser feitas na área do Médio Paranapanema. Nesse GT deve-se incluir pessoas 213 
que entendem sobre Código Florestal. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) gostaria de propor 214 
que uma reunião seja realizada na segunda quinzena de abril ou na primeira do mês de 215 
maio. O Sr. Manuel Queiroz (ONG SALVAR) parabeniza a todos pela reunião e se coloca 216 
à disposição para compor o grupo de trabalho. O Sr. Humberto Brandão (CODASP) 217 
parabeniza o CBH-MP pela excelente reunião, coloca a CODASP a disposição. O Sr. 218 
Sergio Dona (APTA) parabeniza a reunião, lembra que em 2017 a APTA – Agência 219 
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios vai completar 30 anos de atividade na região 220 
ressalta que tem uma área para tecnologia experimental em Palmital que será gerenciada 221 
por eles, para estudos do desenvolvimento da agricultura sustentável e irrigação, sendo 222 
que a maioria das atividades realizadas foram financiados pelo FEHIDRO, destacando a 223 
importância do mesmo para APTA. O Sr. Marco Aurélio (Prefeito São Pedro do Turvo) 224 
parabeniza a reunião e oferece a cidade para sediar a próxima reunião plenária. Aproveita 225 
para destacar a importância dos recursos do FEHIDRO para conservação das estradas 226 
rurais para o escoamento de agua, produção e não surgimento de erosões, solicitando 227 
mais investimentos neste âmbito. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) agradeceu a todas as 228 
manifestações e agradece ao Prefeito do município de São Pedro do Turvo por sediar a 229 
próxima reunião do Comitê que deve ser realizada na segunda quinzena de julho.  230 
Finaliza ressaltando a importância de retomar a articulação e fomento do Fórum Paulista 231 
de Comitês de Bacia, informou que pretende provocar uma reunião com todos os outros 232 
comitês de bacia hidrográficas do estado de São Paulo e apresentar/expor as 233 
dificuldades, propostas e ideias dos colegiados e assim tentar achar um eixo comum no 234 
intuito de manter a autonomia e força que os CBHs tem no estado. Nada mais havendo 235 
a tratar dá por encerrada a reunião. Eu Fábio Mascarin, do Departamento de Água de 236 
Energia Elétrica – DAEE, lavrei a presente Ata. 237 


