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ATA CBH-MP/002/2019
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, as 10h00, no Auditório da AERO
(Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Ourinhos),  em Ourinhos/SP,  conforme convocação
prévia,  foi  realizada  a  35a Reunião Extraordinária  do Comitê  de Bacia  do Médio Paranapanema.
Abrindo  os  trabalhos  o  Sr.  Lucas  Pocay,  Prefeito  de  Ourinhos/SP  e  Presidente  do  Comitê,
cumprimentou os membros e os demais presentes, em especial a presença dos representantes do
Ministério Público/GAEMA de Assis/SP, enaltecendo a importância da presença dessa instância nas
reuniões do Comitê. Desejando boas-vindas a todos, declarou aberta a 35a Reunião Extraordinária do
Comitê. Com a palavra o Sra. Patrícia Fazano, representante da ONG Salvar e Vice-Presidente do
Comitê,  fez  suas  considerações  iniciais,  enaltecendo  a  importância  da  presença  do  GAEMA  na
reunião, dando boas-vindas a todos. Prosseguindo, o Sr. Lucas Pocay (presidente) passa a palavra
para o Sra. Suraya Modaelli (secretária executiva) para suas considerações iniciais e prosseguimento
da pauta. Com a palavra a Sra. Suraya agradeceu a recepção do município e faz suas considerações
sobre  a  reunião,  informando  a  existência  de  quórum  para  início  dos  trabalhos.  Em  seguida,  a
Secretária esclareceu que houve um saldo de recursos do primeiro pleito do FEHIDRO 2019, além de
recursos de projetos cancelados que voltaram ao Comitê para investimento, por este motivo, solicita
a inclusão da Deliberação CBH-MP/204/2019 de 24/07/2019, que aprova diretrizes, procedimentos e
critérios  para  a  solicitação,  pontuação  e  hierarquização  de  saldo  de  recursos  do  FEHIDRO  -
Compensação Financeira / Royalties e Cobrança, exercício 2019, na pauta da presente reunião. O
Presidente  colocou  a  proposta  de  inclusão  em  votação,  sendo  aprovada  por  unanimidade.  Na
sequência,  a  Secretária  Executiva  passou  para  o  primeiro  item  de  Pauta,  esclarecendo  que,
considerando que a Ata da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros, junto com a
convocação desta reunião, solicitou a dispensa da leitura da mesma. Estando o plenário de acordo,
colocando a mesma a sua aprovação. Com a palavra, o Sr. Lucas Pocay (Presidente), pôs em votação
a dispensa da leitura da ATA, sendo aprovada por todos. Aberta a palavra aos membros que queiram
solicitar alguma alteração, nenhum membro se manifestou. Não havendo manifestação do plenário,
o Sr. Presidente pôs em votação a aprovação da ATA, sendo aprovada por todos. Prosseguindo passa
a palavra para a Secretária Executiva para os comunicados do dia. A Sra. Suraya Modaelli (secretária
executiva)  faz os comunicados da Secretaria Executiva, sendo: 1 -  A Secretária Executiva, Suraya
Modaelli (DAEE), lembra a todos os tomadores indicados para a tomada de recursos FEHIDRO 2019
que não trouxeram os documentos administrativos solicitados via telefone nesta reunião, devem
entregar  os  mesmos até  26/7 na Secretaria  Executiva em Marilia/SP.  2  -  No dia  10 de abril  foi
realizada a reunião de esclarecimento sobre a apresentação de projetos ao FEHIDRO. Participaram 38
pessoas, representantes de 17 municípios. 3 - No dia 13 de junho foi realizada a primeira reunião da
CTEA - Câmara de Educação Ambiental do Comitê, sendo eleita como coordenadora a Sra. Patrícia
Fazano. 4 - Em 14 de junho, o Secretário Adjunto, Emilio Carlos Prandi, participou de reunião junto a
Coordenadoria de Recursos Hídricos, para orientações sobre a elaboração do Relatório de Situação
dos Recursos Hídricos. 5 - Cobrança pelo uso da água: os comitês aguardam a assinatura de novo
contrato do Banco do Brasil com a SIMA (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente) para que
possamos fazer a emissão dos boletos de 2019. 6 - Será realizado de 14 a 16 de agosto o XVII Diálogo
Interbacias de Educação Ambiental em Recursos Hídricos, em São Pedro/SP. A secretaria executiva
encaminhou e-mail aos membros do comitê disponibilizando 2 vagas com subsídio (hospedagem e
alimentação). O prazo foi até o dia 23 de julho, sendo que se manifestaram 8 representantes do
Comitê. O critério proposto para definição dos representantes é a frequência nas reuniões (em que
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ele é representante) e sorteio. Finalizado os comunicados do CBH Médio Paranapanema, passou aos
Comunicados do CBH Paranapanema, sendo: 1 - Em 20 de março, com a organização dos CBHs Alto
Paranapanema e CBH Norte Pioneiro, o CBH Paranapanema realizou a ação integrada com o tema:
interface  da  gestão  dos  resíduos  sólidos  com  os  recursos  hídricos.  O  evento  contou  com  a
participação de representantes de vários municípios e dos 6 comitês afluentes da bacia hidrográfica.
2 - Em 25 de março o Geologo Emilio Carlos Prandi, membro da secretaria do comitê e Secretário
adjunto do CBH-MP, participou da reunião da AMVAPA - Consorcio Intermunicipal do Alto Vale do
Paranapanema, para apresentar a questão dos reservatórios e a sala de situação do Paranapanema.
3 - No dia 15 de abril, a Secretária Executiva Adjunta, Sra. Suraya Modaelli, participou de reunião com
o superintendente de implementação de programas e projetos da ANA, Sr. Tibério Pinheiro, e demais
técnicos com o objetivo de implementar o programa produtor de água no Paranapanema. 4 - No dia
7 de maio, foi  realizada em Ourinhos/SP a oficina do banco de dados do Paranapanema, com a
presença de representantes dos 7 comitês que integram a bacia hidrográfica. 5 - No dia 24 de maio,
em Londrina, foi realizada uma reunião com prefeitos municipais e uma reunião plenária do comitê
com a apresentação sobre a sala de crise do Paranapanema – situação dos reservatórios da bacia
hidrográfica, com a presença do superintendente de operações e eventos críticos da agência nacional
de águas, Joaquim Gondim. 6 - Nos dias 28 e 29 de maio foi realizada reunião com representantes
dos  usuários  de  recursos  hídricos,  do  comitê  do  Alto  Paranapanema,  da  ASPIPP,  da  ANA  e  da
empresa contratada para apresentação do cronograma do projeto levantamento topobatimétrico de
110  pequenos  reservatórios  na  bacia  do  Paranapanema,  projeto  previsto  nas  metas  do  PIRH
Paranapanema. 7 - Dia 3 e 4 de junho foi realizada uma reunião com representantes do Comitê do
Pontal  do  Paranapanema  e  o  Prefeito  de  Presidente  Prudente,  com  o  objetivo  de  apresentar
proposta para implementar o programa produtor de água no município. 8 - Dando continuidade a
implementação  do  PSA  dia  4  de  julho  foi  realizada  a  2ª  reunião  em  Presidente  Prudente  para
estabelecimento de um cronograma da atividade. 9 - No dia 12 de julho foi realizada mais uma Vídeo
Conferência da sala de situação do Paranapanema. Na oportunidade o Prof. César Leal, da UNESP de
Presidente  Prudente,  apresentou  proposta  do  CBH  Paranapanema  para  que  as  metas  do  PIRH
Paranapanema, referentes a recomposição florestal das áreas dos reservatórios, sejam consideradas
na busca de parcerias e investimentos na bacia. 10 - De 26 a 28 de agosto será realizada a segunda
edição do encontro integrado da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, #EuSouParanapanema, no
Hotel Fazenda Berro d’Água, em Avaré – SP. O objetivo do encontro é promover a integração entre
os sete comitês de bacias que fazem parte do Paranapanema. A Secretária Executiva esclarece que os
comitês  afluentes,  dentre eles  o  CBH-MP, terão 12 vagas  subsidiadas  (alimentação e estadia).  A
preferência será para membros titulares e suplentes do CBH, e havendo saldo de vagas, para os
membros das câmaras técnicas. Suraya esclarece ainda que o subsídio não é válido para Prefeitos.
Em seguida, pede para que os interessados procurem pela Secretaria Executiva para demonstrar
interesse. 11 - De 21 a 25 de outubro, será realizado em Foz do Iguaçu o XXI Encontro Nacional de
Comitês  de  Bacias  Hidrográficas.  A  Secretária  Executiva  esclarece  que  o  CBH Paranapanema  irá
subsidiar  um  representante  de  cada  CBH  afluente  para  participar.  Sendo  que  os  interessados
também devem procurar pela Secretaria Executiva para demonstrar interesse. Presidente convida o
Sr.  Emilio  Prandi  (DAEE),  para  apresentar  dados  e  informações  sobre  a  Sala  de  Crise  do
Paranapanema. Emilio apresentou diversos dados de chuva e volume dos reservatórios que integram
a bacia do rio Paranapanema, finalizou informando que o link para a Sala está disponível no site do
Comitê.  Presidente  abre  a  palavra  a  todos  que  queiram  se  manifestar.  Sra.  Suraya  diz  que  no
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encontro  de  integração  do  Paranapanema  este  assunto  será  tratado  com  mais  detalhes  e
informações. Sem outras manifestações, o Presidente convida novamente o Sr. Emilio Prandi (DAEE),
para que teça comentários sobre o projeto regional que será indicado pelo CBH-MP, após sua fala, Sr.
Emilio convida Sr. Orivaldo Brunini, Presidente da FUNDAG, para apresentar o projeto “Elaboração de
Monitoramento  das  Condições  Agrometeorológicas  e  Suporte  ao  Plano  Diretor  de  Controle  de
Erosão  Rural”,  após  apresentação,  Presidente  abre  a  palavra  para  manifestações.  Após
manifestações e dúvidas do Plenário Sra. Suraya, Secretária Executiva, solicita ao Presidente que uma
alteração de valor do projeto regional seja colocada em votação. O Presidente coloca a alteração em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Em continuidade a pauta, o Presidente informou a todos
as deliberações que serão apreciadas,  sendo a Deliberação ad-referendum CBH-MP/202/2019 de
19/03/2019, que reindica empreendimento para apoio financeiro do FEHIDRO; a Deliberação CBH-
MP/203/2019  de  24/07/2019  que  aprova  pontuação,  hierarquização  e  indica  prioridades  de
investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2019 (compensação financeira e cobrança
pelo  uso  dos  recursos  hídricos),  destinados  ao  CBH-MP;  e  a  Deliberação  CBH-MP/204/2019  de
24/07/2019  que  aprova  diretrizes,  procedimentos  e  critérios  para  a  solicitação,  pontuação  e
hierarquização de saldo de recursos do FEHIDRO - Compensação Financeira / Royalties e Cobrança,
exercício 2019. Em seguida o Presidente convida a Sra. Suraya para apresentar a Deliberação ad-
referendum CBH-MP/202/2019 de 19/03/2019. A Secretária Executiva explica o caso de Ocauçu e o
motivo  da  reindicação.  Em  seguida  o  Presidente  coloca  a  Deliberação  CBH-MP/202/2019  em
discussão, não havendo manifestação, coloca a mesma em referendo do Plenário, sendo aprovada
por  todos.  Em  seguida  o  Presidente  convida  o  Sr.  Emílio  para  apresentar  a  Deliberação
CBH-MP/203/2019  de  24/07/2019.  Após  a  apresentação,  o  Presidente  abre  a  palavra  para
manifestação, não havendo, ele coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida o
Presidente convida novamente o Sr.  Emílio  para apresentar  a Deliberação CBH-MP/204/2019 de
24/07/2019, que trata do saldo de recursos o FEHIDRO. Sra. Suraya esclarece que, devido a esta
deliberação ter sido incluída em pauta no dia de hoje, ela não foi disponibilizada a todos juntamente
com os demais documentos, mas ela será enviada a todos ainda no dia hoje. Em seguida o Sr. Emílio
apresenta a Deliberação CBH-MP/204/2019 de 24/07/2019. Após a apresentação, o Presidente abre
a palavra para manifestação, não havendo, ele coloca em votação, sendo aprovada por unanimidade.
Cumprida a nossa pauta foi aberta a palavra aos membros do Comitê para assuntos Gerais. Após as
manifestações o Sr. Lucas Pocay (presidente) abriu a palavra aos municípios que queiram sediar a
próxima  reunião  do  comitê,  o  prefeito  de  Maracaí,  Sr.  Eduardo  Sotana,  coloca  o  município  a
disposição. Após as considerações finais da Diretoria, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Lucas Pocay
(presidente) agradeceu a todos pelo apoio e pela presença, encerrando a reunião.
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