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ATA CBH-MP/004/2019 1 

Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, as 13h30, no salão do Alves 2 

Hotel, em Marília/SP, conforme convocação prévia, foi realizada a 41a Reunião Ordinária do 3 

Comitê de Bacia do Médio Paranapanema. Abrindo os trabalhos o Sr. Lucas Pocay, Prefeito 4 

de Ourinhos/SP e Presidente do Comitê, cumprimentou os membros e os demais presentes. 5 

Em seguida, com a palavra o Sra. Patrícia Fazano (ONG Salvar), Vice-Presidente do Comitê, 6 

fez suas considerações iniciais e desejou uma boa reunião a todos. Na sequência, o 7 

Presidente declara aberta a 41a Reunião Ordinária do Comitê, e informou que esta é a 8 

terceira reunião do ano do Comitê e vamos deliberar sobre novo saldo de recursos do 9 

FEHIDRO para 2019. Recursos advindos da cobrança pelo uso da água na bacia hidrográfica, 10 

iniciada em julho do ano passado no Comitê. Teremos também a apresentação sobre a sala 11 

de situação do Paranapanema onde está sendo discutida e acompanhada a situação dos 12 

reservatórios do Paranapanema e do País, com a Agência Nacional de Águas, a ONS, o 13 

CIMADEM e as Concessionárias de Energia.  Prosseguindo, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, 14 

passa a palavra para o Sra. Suraya Modaelli (DAEE), Secretária Executiva, para suas 15 

considerações iniciais e prosseguimento da pauta. Com a palavra a Sra. Suraya agradeceu a 16 

presença de todos, fez suas considerações sobre a reunião, informando a existência de 17 

quórum para início dos trabalhos e propôs a inclusão de pauta da Deliberação CBH-18 

MP/209/2019 de 04/11/2019 Indica Projeto Regional de Educação Ambiental para a tomada 19 

de recursos do FEHIDRO 2019 (cobrança pelo uso dos recursos hídricos), destinados ao CBH-20 

MP, considerando a Deliberação CBH-MP/203/2019 de 24/07/2019 que aprovou pontuação 21 

e hierarquização e indica prioridades de investimentos para tomada de recursos do FEHIDRO 22 

- Compensação Financeira / Royalties e Cobrança, exercício 2019, onde foram reservados 23 

recursos para o projeto regional de educação ambiental do Comitê. Na sequência, o Sr. 24 

Lucas Pocay, Presidente, colocou em votação a inclusão da proposta de Deliberação 25 

conforme apresentado pela Sra. Suraya. Sem manifestações, foi aprovada por unanimidade. 26 

Prosseguindo, a Sra. Suraya Modaelli, Secretária Executiva passou para o primeiro item de 27 

Pauta, esclarecendo que, considerando que a Ata da reunião passada foi disponibilizada a 28 

todos os membros, junto com a convocação desta reunião, solicitou a dispensa da leitura da 29 

mesma. Com a palavra, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, colocou em votação a dispensa da 30 

leitura da ATA, sendo aprovada por todos. Aberta a palavra aos membros que queiram 31 

solicitar alguma alteração, nenhum membro se manifestou. Não havendo manifestação do 32 

plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da ATA, sendo aprovada por 33 

todos. Prosseguindo, passa a palavra para a Secretária Executiva para os comunicados do 34 

dia. A Sra. Suraya Modaelli fez os comunicados da Secretaria Executiva: 1) XXI ENCOB – 35 

Participação de membros do Comitê. Tema: #fala comitê onde comitês do Brasil, 36 

apresentaram, por região, experiências exitosas. A diretoria do CBH participou 37 

(Presidente/Vice e Secretaria Executiva), bem como uma grande delegação do CBH 38 

Paranapanema. 2) No próximo dia 7 de novembro a Sra. Vice Presidente participará de 39 

reunião junto ao GAEMA em Assis, com representantes da sociedade civil. Finalizado os 40 

comunicados do CBH Médio Paranapanema, a Sra. Suraya passou para os Comunicados do 41 
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CBH Paranapanema: 1) No dia 13 de setembro e 11 de outubro foram realizadas reuniões da 42 

sala de situação do Paranapanema para acompanhar a situação dos reservatórios na bacia 43 

(na sequência teremos a apresentação das informações). 2) no dia 14 de outubro foi 44 

realizada uma vídeo conferência para apresentação do projeto contratado pela ANA, que 45 

tem por objetivo de caracterizar o perfil de uso de água pelas indústrias que atuam na bacia 46 

hidrográfica, e estimar as cargas de efluentes, levantando também boas práticas de gestão 47 

(ações sustentáveis/racionalização de uso e tratamento com reuso de efluentes). 3) de 21 a 48 

25 de outubro, foi realizado em Foz do Iguaçu o XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias 49 

Hidrográficas. Participaram dois representantes do CBH Médio Paranapanema o Sr. Luis 50 

Cavalchuki e a Sra. Elaine Amorim (FEMA – membro do Paranapanema). 4) Nos próximos 51 

dias 5 (em Jacarezinho) e dia 7 (em Ourinhos) será realizada reunião com representantes das 52 

indústrias dos estados do Paraná e São Paulo para continuidade do projeto de caracterização 53 

do perfil de uso de água pelas indústrias. 5) A próxima reunião do CBH Paranapanema será 54 

realizada em Marília no dia 5 de dezembro, estão todos convidados.  Prosseguindo com a 55 

pauta, o Presidente convida o Sr. Emilio Prandi (DAEE), para apresentar sobre a Sala de 56 

Situação do CBH Paranapanema. Após a apresentação, o Sr. Emílio convida o Senhor Ivan 57 

Toyama da Empresa CTG para suas considerações. Após as considerações o Presidente abre 58 

a palavra para considerações e esclarecimentos do plenário. Em seguida o Presidente 59 

convida o Coordenador da CT-PA, Sr. Emilio Prandi (DAEE), para apresentar Deliberação 60 

CBH-MP/208/2019 de 04/11/2019 que aprova pontuação, hierarquização e indica 61 

prioridades de investimentos para a tomada do novo saldo de recursos do FEHIDRO 2019 62 

(cobrança pelo uso dos recursos hídricos), destinados ao CBH-MP. Após apresentação, o 63 

Presidente coloca a deliberação em apreciação. Feitas as considerações, coloca em votação, 64 

sendo aprovada por todos. Dando prosseguimento o Sr. Presidente convida novamente o Sr. 65 

Emilio Prandi (DAEE), para apresentar a Deliberação CBH-MP/209/2019 de 04/11/2019 que 66 

indica Projeto Regional de Educação Ambiental para a tomada de recursos do FEHIDRO 2019 67 

(cobrança pelo uso dos recursos hídricos), destinados ao CBH-MP. Após a apresentação, a 68 

deliberação é colocada em apreciação, e após manifestações, é colocada em votação e 69 

aprovada por unanimidade. Cumprida a pauta, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, abre a palavra 70 

para os membros do plenário para outros assuntos e suas considerações e em seguida 71 

informa que por questões de logística esta reunião está sendo realizada em Marília. A 72 

próxima reunião do Comitê está prevista para ser realizada em fevereiro de 2020 e como na 73 

última reunião, o prefeito municipal de São Pedro do Turvo se propôs a sediar a próxima 74 

reunião do Comitê, se todos estiverem de acordo fica aprovado o local da próxima reunião. 75 

Todos aprovaram. Finalizando os assuntos, o Sr. Presidente passar a palavra a Vice-76 

Presidente e a Secretária Executiva para as considerações finais da Diretoria do Comitê. Após 77 

as considerações finais da Diretoria, e nada mais havendo a tratar, o Sr. Lucas Pocay, 78 

Presidente, agradeceu o apoio, participação e presença de todos, encerrando a reunião.  79 


