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ATA CBH-MP/003/2017 1 

Aos cinco dias do mês de dezembro dois mil e dezessete no Salão da Terceira Idade 2 

na cidade de Maracaí/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 38ª reunião 3 

ordinária do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Iniciando os trabalhos o Sr. 4 

Oscar Gozzi (presidente), cumprimentou os membros do Comitê e agradeceu ao 5 

Prefeito de Maracaí, Eduardo Correa Sotana, por receber a reunião do Comitê, 6 

declarando aberta a 38° reunião ordinária do CBH-MP. Em seguida o Presidente 7 

apresentou a todos a pauta da reunião, conforme segue: 1- Abertura da Reunião; 2- 8 

Aprovação da Ata da reunião anterior; 3- Comunicados da Secretaria Executiva; 4- 9 

Informe do CBH-PARANAPANEMA (Comitê Interestadual entre SP e PR); 5- Plano 10 

de Bacia Hidrográfica do CBH-MP: Apresentação do Relatório II - Plano de Bacias 11 

2016-2027 da UGRHI-17 – Médio Paranapanema; 6- Apreciação das Deliberações: 12 

Deliberação CBH-MP/194/2017 de 05/12/2017. Aprova diretrizes, procedimentos e 13 

critérios para a solicitação, pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 14 

2018 destinados ao CBH-MP. Deliberação CBH-MP/195/2017 de 05/12/2017. 15 

Aprova o Relatório II - Plano de Bacias 2016-2027 da UGRHI-17 – Médio 16 

Paranapanema; 7- Assuntos Gerais; 8- Considerações finais e encerramento da 17 

reunião. Após suas considerações sobre a pauta da reunião passou a palavra ao 18 

prefeito municipal para as boas-vindas. O Sr. Eduardo Correa Sotana (prefeito de 19 

Maracai) falou da satisfação de receber o Comitê no município e desejou a todos 20 

uma boa reunião. Com a palavra o Sr. Vandir de Almeida (vice-presidente) deu 21 

boas vindas a todos e fez breves considerações sobre a pauta se colocando à 22 

disposição, desejando uma boa reunião para todos. Com a palavra o Sr. Denis 23 

Araujo (secretário executivo) agradece a recepção do município ao comitê, 24 

agradece também a presença do Prefeito de Garça, João Carlos dos Santos, nosso 25 

representante do junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e, na 26 

sequência, faz suas considerações sobre os trabalhos do dia. Dando início a pauta, 27 

o Sr. Denis Araujo, informou que a Ata foi disponibilizada antecipadamente aos 28 

membros, solicitando a dispensa da leitura da mesma. Colocada em votação, a 29 

dispensa da leitura da ATA foi aprovada por unanimidade. Aberta a palavra aos 30 

membros sobre alterações na ata, não houveram manifestações. Em seguida, a Ata 31 

foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Seguindo, Sr. Denis Araujo 32 

passou aos informes do Comitê: 1- Nos dias 23, 24 e 25 de agosto foram realizadas 33 

as oficinas do prognóstico e plano de ação do Plano de Bacia do Médio 34 

Paranapanema, nas cidades de Assis, Ourinhos e Pardinho, com ampla participação 35 

de representantes da Bacia; 2- Dia 22 de agosto foi realizada uma reunião dos 36 

Secretários Executivos com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, em São Paulo, 37 

para tratar da participação dos Comitês Paulista no Fórum Mundial da Água, o 38 

secretário esclarece que os comitês terão um espaço para na Feira de Exposição. 39 

Esclarece também que estão sendo produzidos materiais para distribuição aos 40 

participantes (folder, pen drive, etc); 3- Nos dias 16 a 18 de outubro foi realizado o 41 

15º Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, integrado ao 42 

Encontro de Gestão Participativa, como um Pré Fórum Mundial; 4- O Estado de São 43 
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Paulo, após deliberação dos Comitês, durante reunião do Fórum Paulista realizada 44 

durante o 15º Diálogo Interbacias, aprovou sua adesão ao Programa Pró Comitês da 45 

Agência Nacional de Águas. O secretário esclarece que no próximo dia 7 de 46 

dezembro será realizada uma oficina com as secretarias executivas para definição 47 

de metas por comitê, o Estado de São Paulo deve utilizar os recursos para financiar 48 

um único projeto para os Comitês de Comunicação Social); 5- No dia 25 de outubro 49 

foi realizada Reunião do CRH, em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. Neste 50 

momento, o secretário passa a palavra ao Prefeito João Carlos dos Santos, de 51 

Garça, representante junto ao Conselho Estadual, para seus informes. Sr. João 52 

Carlos dos Santos, tece comentários sobre a pauta da reunião do CRH e das 53 

deliberações aprovadas. Em seguida o Sr. Denis Araujo (secretário executivo), 54 

prossegue com os informes. 6- Nos dias 6 a 10 de novembro membros da Diretoria 55 

do Comitê participaram do 19º Encontro Nacional de Comitê de Bacias, realizado em 56 

Aracajú/SE. 7- Informamos que no dia 27 de novembro foi aberto o ATO 57 

CONVOCATÓRIO da UGRHi 17 – Médio Paranapanema, última etapa do processo 58 

de implantação da Cobrança pelo uso da agua na Bacia Hidrográfica. O secretário 59 

informa que o processo pode ser acompanhado no site 60 

www.atoconvocatorio.daee.sp.gov.br e pede a todos que divulguem a informação 61 

junto aos usuários de recursos hídricos. 8- Em março de 2018 o Brasil sediará o 8º 62 

Fórum Mundial da Água, em Brasília/DF. O secretário informa ser maior evento do 63 

planeta sobre o tema Água, sendo aberto a todos. Até o dia 22 de dezembro estão 64 

abertas 2 chamadas: a primeira para inscrição de projetos e experiências, para 65 

serem apresentados durante o Fórum no Mercado de Soluções que acontece na Vila 66 

Cidadã (serão selecionados para apresentação 60 projetos) e para a apresentação 67 

de vídeos de até 4 minutos sobre os temas que envolvem a questão da água. Estes 68 

vídeos serão exibidos antes das mesas de diálogos que acontecerão durante o 69 

Fórum (cerca de 200 mesas). Terminado os informes, o Presidente tece comentários 70 

sobre o andamento do PLC 315/2009 que trata da parcela pertencente aos Estados 71 

e Municípios do produto da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos, após 72 

seus comentários, o presidente passa a palavra novamente para o secretário 73 

executivo do Comitê, para que ele faça os comunicados do CBH-PARANAPANEMA. 74 

O Sr. Denis Araujo, inicia os comunicados: 1- No dia 30 de outubro foi realizado o 75 

2º Seminário das Instituições de Ensino Superior do Paranapanema, na cidade de 76 

Maringá/PR; 2- No dia 13 de novembro foi realizada a 9º reunião ordinária do 77 

Comitê; 3- A Agência Nacional de Águas abriu um chamamento público para 78 

seleção de organização da sociedade civil para operacionalização e instalação de 79 

escritório de apoio ao comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Assim, 80 

está sendo celebrado convênio com a entidade Associação Multissetorial de 81 

Usuários de Recursos Hídricos de Bacia Hidrográficas - ABHA, que em breve 82 

iniciará as atividades de apoio ao comitê; 4- No dia 1º de dezembro foi realizado o 2º 83 

Encontro de Prefeitos do Paranapanema, em Londrina/PR, com a presença do 84 

Presidente e do Vice-Presidente deste Comitê, com isso, passo a palavra ao Vice-85 

Presidente, Sr. Vandir para suas considerações sobre o encontro. Após os 86 
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comentários do vice-presidente, Sr. Denis, encerra os comunicados. O Presidente, 87 

Sr. Oscar Gozzi, tece comentários sobre a importância do Plano de Bacias para o 88 

Comitê e convida o Sr. Felipe Silveira, da empresa Irrigart, para apresentar o 89 

Relatório II do Plano de Bacias. Após a apresentação e algumas manifestações do 90 

plenário, o vice-presidente, Sr. Vandir, lembra a todos a importância da leitura do 91 

plano de ação do comitê, pois está tudo muito bem detalhado, com diversas ações 92 

que auxiliarão na manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos das 93 

bacias, bastando a identificação de quais ações são passíveis de receber 94 

investimentos dos entes da bacia e/ou merecem ser priorizadas pelo Comitê. 95 

Findada as manifestações, o Sr. Oscar Gozzi (presidente), passando ao próximo 96 

item de pauta, informa que serão apresentadas duas deliberações. Com a palavra, o 97 

Sr. Emilio Prandi (coordenador da CTPA) inicia a apresentação das deliberações. 98 

Após uma breve explicação inicial, apresenta a Deliberação CBH-MP/194/2017 de 99 

05/12/2017, que aprova diretrizes, procedimentos e critérios para a solicitação, 100 

pontuação e hierarquização de recursos do FEHIDRO 2018 destinados ao CBH-MP. 101 

Após a apresentação o Sr. Oscar Gozzi (presidente) abriu a palavra para as 102 

considerações do plenário, não havendo manifestação, colocou a Deliberação em 103 

votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando o segundo e último 104 

documento, entra em pauta a apreciação da Deliberação CBH-MP/195/2017 de 105 

05/12/2017, que aprova o Relatório II - Plano de Bacias 2016-2027 da UGRHI-17 – 106 

Médio Paranapanema. Após a apresentação pelo Coordenador da CT-PA, o Sr. 107 

Oscar Gozzi (presidente) abriu a palavra para as considerações do plenário, não 108 

havendo manifestação, colocou a Deliberação em votação, sendo aprovada por 109 

dezessete votos a favor, sendo registrado um voto contrário e sete abstenções. 110 

Cumprida a pauta o Sr. Oscar Gozzi (presidente) abriu a palavra para os membros 111 

do comitê se manifestarem sobre outros assuntos. O Sr. Emilio Prandi, diz que, em 112 

reunião da Câmara Técnica de Planejamento Avaliação e Saneamento, realizada 113 

em Santa Cruz do Rio Pardo, ao se discutir a instalação de PCH´s no rio, foi 114 

proposta a instalação de um Grupo de Trabalho (GT), dentro da CTPAS, específico 115 

para tratar de questões da Sub Bacia, além disto, foi proposta uma moção para que 116 

se apoiasse a realização de uma Análise de Impacto Integrado, constante do 117 

Processo Federal 000073629.2015.403.6125, para toda obra em torno de 118 

construção de barragens hidrelétricas no rio Pardo. O Presidente, Sr. Oscar Gozzi, 119 

solicita que com a criação do GT do Rio Pardo, seja feita uma proposta de 120 

composição e competências do grupo e apresentada na próxima reunião para ser 121 

aprovado no formato de uma deliberação. O representante da Associação Rio Pardo 122 

Vivo, Sr. Luiz Carlos Cavalchuki, solicita que assim que criado, o GT visite a obra 123 

para constatar como andam as alterações no meio. Em seguida, Sr. Denis Araujo, 124 

sugere o CREA acompanhe o GT em sua visita a obra, para que todas as dúvidas 125 

técnicas sejam imediatamente sanadas. Na sequência, Sr. Vandir, questiona sobre 126 

os processos legais para a instalação das PCH’s e diz que estes procedimentos 127 

devem ser considerados nas manifestações do Comitê sobre este assunto. Sr. 128 

Manoel Queiroz, ONG Salvar, diz da importância de que seja preservada a Bacia do 129 
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Rio Pardo. Encerrando as manifestações, o Sr. Alcides Arroyo Filho, representante 130 

da CETESB. informa que a Secretaria de Meio Ambiente fez as análises necessárias 131 

com relação aos EIAS/RIMA. Após as manifestações, o Presidente agradeceu a 132 

todos e abriu a palavra aos prefeitos que queiram sediar a próxima reunião plenária. 133 

O Prefeito de Pedrinhas Paulista, Sr. Sergio Fornasier colocou o município a 134 

disposição sendo aprovado por todos. O Sr. Oscar Gozzi (presidente) agradeceu ao 135 

Prefeito do município de Maracaí por sediar a reunião e entregou ao anfitrião uma 136 

placa de agradecimento em nome do Comitê. O Presidente finaliza a reunião 137 

agradecendo a todos pelo excelente ano de 2017 e ressalta novamente a 138 

importância da participação de todos nas discussões do Comitê, considerando a 139 

última reunião do ano muito proveitosa. Nada mais havendo a tratar dá por 140 

encerrada a reunião. 141 


