
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 EXTRAORDINÁRIA DO CBH-MP  |1/2 

ATA CBH-MP/003/2019 1 
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, as 13h30, no Ginásio de Esportes do Colégio 2 
Leme Amstalden, em Maracaí/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 36a Reunião Extraordinária 3 
do Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Abrindo os trabalhos o Sr. Lucas Pocay, Prefeito de 4 
Ourinhos/SP e Presidente do Comitê, cumprimentou os membros e os demais presentes, em especial a 5 
presença de do Senhor Claury Alves da Silva, primeiro Presidente do CBH-MP e seu pai. Sr. Lucas ressalta a 6 
alegria de estar ao lado de seu pai nesta ocasião, hoje como Presidente do mesmo Comitê que ele 7 
compôs a primeira Diretoria. Em seguida, com a palavra o Sra. Patrícia Fazano (ONG Salvar), Vice-8 
Presidente do Comitê, fez suas considerações iniciais, ressaltando a realização do evento Diálogo 9 
Interbacias que teve como foco a agenda da ONU 2030 e os objetivos de desenvolvimento sustentável – 10 
ODS. Em seguida o Prefeito de Maracai, Sr. Eduardo Sotana, anfitrião da reunião, dá as boas-vindas a 11 
todos, coloca o município a disposição e deseja uma boa reunião a todos. Na sequência, o Presidente 12 
declara aberta a 36a Reunião Extraordinária do Comitê. Prosseguindo, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, passa 13 
a palavra para o Sra. Suraya Modaelli (DAEE), Secretária Executiva, para suas considerações iniciais e 14 
prosseguimento da pauta. Com a palavra a Sra. Suraya agradeceu a recepção do município de Maracaí, 15 
fez suas considerações sobre a reunião e sobre a pauta, informando a existência de quórum para início 16 
dos trabalhos. Prosseguindo, a Secretária Executiva passou para o primeiro item de Pauta, esclarecendo 17 
que, considerando que a Ata da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros, junto com a 18 
convocação desta reunião, solicitou a dispensa da leitura da mesma. Com a palavra, o Sr. Lucas Pocay, 19 
Presidente, colocou em votação a dispensa da leitura da ATA, sendo aprovada por todos. Aberta a palavra 20 
aos membros que queiram solicitar alguma alteração, nenhum membro se manifestou. Não havendo 21 
manifestação do plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da ATA, sendo aprovada por 22 
todos. Prosseguindo, passa a palavra para a Secretária Executiva para os comunicados do dia. A Sra. 23 
Suraya Modaelli fez os comunicados da Secretaria Executiva: 1) Cobrança pelo uso da água: Após a espera 24 
da regularização dos documentos e contratos da SIMA com o Banco do Brasil foi autorizada a emissão dos 25 
boletos de 2019. Assim os usuários já receberão os boletos para pagamento da primeira parcela em 30 de 26 
setembro. 2) De 14 a 16 de agosto foi realizado o XVII Diálogo Interbacias de Educação Ambiental em 27 
Recursos Hídricos, em São Pedro/SP. Com o tema “Água para todos” o evento contou com a participação 28 
de cerca de 350 pessoas de todo o Estado. 3) Representantes do Médio Paranapanema participaram do 29 
2º Encontro Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema, dias 26 a 28 de agosto em Avaré/SP. 30 
Na oportunidade foram apresentados todos os projetos e estudos em andamento, bem como as demais 31 
ações do PIRH Paranapanema. 4) Será realizado de 21 a 25 de outubro de 2019 o XXI Encontro Nacional 32 
de Comitês de Bacias, se inscreveram para participar, custeados pelo CBH Paranapanema 6 membros do 33 
CBH. Realizado sorteio o indicado para participar foi o representante da ONG Associação Rio Pardo Vivo, 34 
Sr. Luis Carlos Cavalchuki. Finalizado os comunicados do CBH Médio Paranapanema, Sra. Suraya passou 35 
para os Comunicados do CBH Paranapanema: 1) dia 02 de agosto foi realizada uma reunião com 36 
representantes da ANA, da SIMA, do CBH Paranapanema e o prefeito municipal de Presidente Prudente, 37 
com o objetivo de implementar o programa produtor de água na bacia hidrográfica, iniciando pelo 38 
município de Presidente Prudente. 2) dia 21 de agosto foi realizada uma reunião com representantes da 39 
ANA, do Comitê do Pontal do Paranapanema e o prefeito municipal de Presidente Prudente, com o 40 
objetivo de dar os encaminhamentos para implementar o programa produtor de água no município. 3) no 41 
dia 23 de agosto foi realizada mais uma vídeo conferência da sala de situação do Paranapanema. Na 42 
oportunidade o prof. César Leal, da UNESP de Presidente Prudente, apresentou proposta do CBH 43 
Paranapanema para que as metas do PIRH Paranapanema referentes a recomposição florestal das áreas 44 
dos reservatórios sejam consideradas na busca de parcerias e investimentos na bacia. 4) dias 26 a 28 de 45 
agosto em Avaré/SP, foi realizado o 2º encontro integrado da bacia hidrográfica do rio Paranapanema, na 46 
oportunidade foram apresentados todos os projetos e estudos em andamento, bem como as demais 47 
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ações do PIRH Paranapanema. o objetivo do encontro foi promover a integração entre os sete comitês de 48 
bacias que fazem parte do Paranapanema. Prosseguindo com a pauta, o Presidente convida o Sr. Emilio 49 
Prandi (DAEE), para falar sobre os temas que estão sendo discutidos nas reuniões da Sala de Situação do 50 
CBH Paranapanema. Após a apresentação e manifestações, o Presidente convida novamente o Sr. Emilio 51 
para apresentar o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2019, ano base 2018, do CBH-MP. Após 52 
manifestações, o Presidente passa para o próximo item de pauta que trata da apreciação das 53 
Deliberações, solicitando que o Sr. Emilio apresente os documentos aos presentes. Sr. Emilio apresenta a 54 
Deliberação ad-referendum CBH-MP/205/2019 de 30/08/2019, que aprova o Relatório de Situação dos 55 
Recursos Hídricos 2019: ano base 2018 do CBH-MP. O Presidente coloca a deliberação em apreciação, não 56 
havendo manifestação, coloca em votação, sendo aprovada por todos. Em seguida, o Sr. Emilio apresenta 57 
a Deliberação CBH-MP/206/2019 de 13/09/2019, que aprova pontuação, hierarquização e indica 58 
prioridades de investimentos para a tomada do saldo de recursos do FEHIDRO 2019 (compensação 59 
financeira e cobrança pelo uso dos recursos hídricos), destinados ao CBH-MP. Após a apresentação, a 60 
deliberação é colocada em apreciação, não havendo manifestação, é colocada em votação e aprovada por 61 
unanimidade. Em seguida a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli (DAEE), esclarece que mesmo com 62 
as indicações desta reunião o Comitê ainda tem um saldo de recursos passível de indicação de novos 63 
projetos até o final de 2019, propondo que uma nova deliberação seja feita, nos moldes da Deliberação 64 
de critérios em vigor, a CBH-MP/204/2019 de 24/07/2019, somente com o ajuste dos novos prazos para 65 
um novo protocolo de projetos até o final de outubro, sendo que a Secretaria fará os ajustes 66 
encaminhando a todos a Deliberação de critérios para esse novo saldo. O Presidente coloca a proposta da 67 
Secretária Executiva em votação, sendo aprovada por todos. Aberta a palavra aos membros do comitê, o 68 
Sr. Vandir Almeida (FIESP), tece comentários sobre o Relatório de Situação e as prioridades de 69 
investimentos que o Comitê define e vem aplicando, sempre com foco na preservação e qualidade dos 70 
recursos hídricos. O Sr. Vandir também tece comentários sobre o atraso na emissão de boletos da 71 
Cobrança de Recursos Hídricos 2019, questionou se a cobrança não poderia ser postergada para 2020, 72 
pois esse atraso fez com que o usuário tenha o valor da cobrança dividido em apenas quatro vezes e não 73 
em nove ou dez vezes. Ressalta que se os boletos tivessem sido emitidos no começo do ano, como 74 
deveria ter acontecido, as indústrias não seriam prejudicadas, registrando assim seu protesto contra a 75 
ineficiência do Estado em resolver esta questão. Prosseguindo o Sr. Vandir também fala da necessidade 76 
de a Câmara Técnica induzir projetos para atender as prioridades do Plano de Bacias com eficiência. Em 77 
seguida, a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli (DAEE), esclarece que a Cobrança de 2019 não pode 78 
ser postergada para o ano seguinte, diz que consultou sobre a possibilidade de dividir em mais vezes com 79 
as últimas parcelas vencendo no início de 2020, mas isso não é legalmente possível. A Sra. Suraya 80 
também tece comentários sobre a demanda espontânea e a importância da demanda induzida no 81 
atendimento das prioridades do Comitê, havendo a necessidade de identificar estas demandas. O prefeito 82 
de São Pedro do Turvo, Sr. Marco Aurélio Oliveira Pinheiro, questiona se quem já tomou recurso nos 83 
pleitos anteriores não pode tomar recurso nesse novo saldo. A Secretária Executiva, Sra. Suraya, 84 
esclarece que o Comitê sempre definiu a apresentação de um projeto por ano para cada interessado, para 85 
que todos da bacia tenham a oportunidade de tomar o recurso do FEHIDRO. Após outras manifestações e 86 
esclarecimentos sobre prazos e qualidade de projetos, o Presidente solicitou a Secretaria Executiva do 87 
Comitê que busque esclarecimentos, se comprometendo a retomar este assunto. Após outras 88 
manifestações, o Presidente abre a palavra aos municípios que queiram sediar a próxima reunião do 89 
comitê, o prefeito de São Pedro do Turvo, Sr. Marco Aurélio, coloca o município a disposição. Cumprida a 90 
pauta, o Presidente passa a palavra para o Prefeito de Maracai, anfitrião, para suas considerações finais e 91 
em seguida passa a palavra a Diretoria do Comitê. Após as considerações finais da Diretoria, e nada mais 92 
havendo a tratar, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, agradeceu o apoio, participação e presença de todos, 93 
encerrando a reunião.  94 


