
 
 
 
 
 
 
 
ATA CBH-MP/001/2020 

Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte, as 09h00, na plataforma do Google Meet, na modalidade                     

Videoconferência, conforme convocação prévia, foi realizada a 42ª Reunião Ordinária do Comitê de Bacia              

do Médio Paranapanema. Abrindo os trabalhos, a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli, comunica que              

essa é a primeira reunião de Comitê de 2020 por conta da pandemia de Covid-19, passando algumas                 

informações e recomendações de como será conduzida a reunião por videoconferência. Em seguida, Sra.              

Suraya informou que a reunião seria gravada e a presença registada pelo chat. Na sequência homenageou o                 

Sr. Geraldo Afonso da Silva, membro do comitê, que veio a falecer. Com a palavra, o Sr. Lucas Pocay,                   

Prefeito de Ourinhos/SP e Presidente do Comitê, também homenageou Sr. Geraldo, apontou as             

dificuldades diante da pandemia e cumprimentou os membros e os demais presentes. Em seguida, com a                

palavra, o Sra. Patrícia Fazano (ONG Salvar), Vice-Presidente do Comitê, prestou condolências à família do               

Sr. Geraldo que também foi voluntário na ONG Salvar, apontou os desafios que estamos encontrando pela                

pandemia, fez mais algumas considerações e desejou uma boa reunião a todos. Na sequência, o Presidente                

declara aberta a 42ª Reunião Ordinária do Comitê, passando a palavra para o Sra. Suraya Modaelli (DAEE),                 

Secretária Executiva, para prosseguimento da pauta. Com a palavra a Sra. Suraya agradeceu a presença de                

todos, informando a existência de quórum para início dos trabalhos, passando para o primeiro item de                

Pauta. Esclareceu que, considerando que a Ata da reunião passada foi disponibilizada a todos os membros                

dentro dos prazos estabelecidos, solicitou a dispensa da leitura da mesma. Colocou em votação a dispensa                

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

alteração. Não havendo manifestação do plenário, o Sr. Presidente colocou em votação a aprovação da               

ATA, sendo aprovada por todos. Prosseguindo, passa a palavra para a Secretária Executiva para os               

comunicados do dia. Comunicados da Secretaria Executiva: 1) no dia 30 de janeiro foi realizada a reunião                 

de esclarecimento sobre a apresentação de projetos ao FEHIDRO. Participaram representantes de vários             

municípios. 2) no dia 13 de março a câmara técnica de planejamento e avaliação se reuniu para analisar e                   

pontuar os projetos apresentados ao comitê para obtenção de recursos do FEHIDRO 2020. 3) em 16/03 foi                 

realizado, em Marilia, pelo IPT e pelo Instituto Geológico um seminário de apresentação dos resultados do                

projeto intitulado delimitação das zonas potenciais à contaminação por nitrato nas águas subterrâneas dos              

sistemas aquíferos Bauru e Guarani no estado de São Paulo. 4) no dia 17 de junho o sr. Emilio Carlos Prandi,                     

coordenador da CTPA, participou de vídeo conferência junto a coordenadoria de recursos hídricos, para              

orientações sobre o plano estadual de recursos hídricos, do PAPI (plano de ações e programas de                

investimentos) e FEHIDRO. 5) em 27 de maio a secretaria executiva participou de reunião com a                

coordenadoria de recursos hídricos para esclarecimentos sobre os novos prazos de documentos (relatórios             

de situação, indicação de projetos, etc), em função da pandemia do Covid-19. 6) no dia 7 de julho a                   

secretária executiva e o diretor do DAEE, Denis Araujo, participaram de uma live promovida pela associação                

dos engenheiros de Marília e região para falar sobre o papel do engenheiro na gestão dos recursos hídricos.                  
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7) cobrança pelo uso da água: o conselho estadual de recursos hídricos, em função da pandemia, aprovou                 

deliberação adiando por 90 dias os vencimentos dos boletos de abril, maio e junho de 2020. 8) Devido a                   

pandemia o ENCOB previsto para outubro deste ano em Curitiba/PR foi cancelado e sua versão presencial                

transferida, a princípio, para o ano de 2021. A Sra. Suraya (Secretária Executiva) informa que eram esses os                  

comunicados do CBH Médio Paranapanema, passando agora aos comunicados do CBH Paranapanema:            

04/12/2020 – 4º seminário das instituições de ensino superior, em Marília/SP. 05/12/2020 – 6ª reunião               

extraordinária do comitê, em Marília/SP. 13/02/2020 – 1ª reunião de diretoria (planejamento), em             

Marília/SP. 12/03/2020 – câmara técnica de educação ambiental e capacitação do CBH Paranapanema é              

instalada e sua primeira reunião realizada, Marília/SP. 12/03/2020 – 1ª reunião da câmara técnica de               

integração do Paranapanema, Marília/SP, sendo eleita para coordenar a CT nossa vice presidente, que é               

membro do CBH Paranapanema, Patricia Fazano. 05/06/2020 – 1ª reunião de alinhamento sobre a              

implementação do programa produtor de água, por videoconferência. 16/06/2020 - 2ª reunião de             

alinhamento sobre a implementação do programa produtor de água, por videoconferência. 18/06/2020 –             

1ª reunião de alinhamento sobre o projeto de caracterização do perfil das indústrias na Bacia Hidrográfica                

do Rio Paranapanema, por videoconferência. 22/06/2020 – 1ª reunião da câmara técnica institucional e              

legal, por videoconferência. 23/06/2020 – 2ª reunião de diretoria, por videoconferência. 24/06/2020 – 1ª              

reunião da câmara técnica de instrumentos de gestão, por videoconferência nos dias 7 e 14 de julho –                  

realização do 1º seminário virtual das indústrias organizadas por setor. No dia 7 o convite foi para o setor                   

sucroenergético e dia 14 para o setor de papel e celulose. os seminários acontecem por videoconferência,                

com o objetivo de apresentar os resultados preliminares do projeto caracterização das indústrias na Bacia               

Hidrográfica Do Rio Paranapanema. Dia 21/7 é a vez do setor de bebidas e dia 28 de julho o setor de abate                      

e frigoríficos. Os seminários são abertos, mais informações acessem o site do CBH Paranapanema.              

Prosseguindo com a pauta, a Secretária Executiva, Sra. Suraya Modaelli, convida o Sr. Emilio Prandi (DAEE),                

para fazer um relato das reuniões e situação dos reservatórios de água. Após a apresentação, o Presidente                 

convida a Secretária Executiva para apresentar Deliberação ad referendum CBH-MP/211/2020 de           

22/06/2020 que aprova e disciplina a realização de reuniões não presenciais nas instâncias consultivas e               

deliberativas do Comitê Da Bacia Hidrográfica Do Médio Paranapanema. Após apresentação, o Presidente             

coloca a deliberação em votação, sendo aprovada por todos. Dando prosseguimento o Sr. Presidente              

convida o Sr. Emilio Prandi (DAEE), para apresentar a Deliberação CBH-MP/212/2020 de 20/07/2020 que              

aprova plano de aplicação de recursos da cobrança para o exercício de 2020. Após a apresentação, a                 

deliberação é colocada em apreciação, após manifestações, é colocada em votação e aprovada por              

unanimidade. Na sequência a Sra. Suraya fez alguns esclarecimentos sobre a próxima deliberação referente              

aos royalties de energia e convida novamente o Sr. Emilio Prandi, para apresentar a Deliberação               

CBH-MP/213/2020 de 20/07/2020, que aprova a pontuação, hierarquização e indica prioridades de            

investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2020 da compensação financeira/royalties,            
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destinados ao CBH-MP. O Sr. Emilio convida o Sr. Paulo Interliche (Sec. Da Agricultura) para falar sobre a                  

proposta de um projeto desenvolvido pela câmara técnica referente a aplicação da compensação             

financeira/royalties. O Sr. Emilio convidou também o Sr. Renato (Prefeito de Gália) para que fizesse suas                

considerações sobre a importância do projeto. Feitas as considerações, a Secretária Executiva, Sra. Suraya              

solicitou que fossem feitas duas votações, a primeira votação, para a proposta feita pela Câmara Técnica, e                 

a segunda votação, aprovação da Deliberação. O Sr. Presidente abre a palavra para os membros do plenário                 

para suas considerações e aprovação da proposta, não havendo manifestação contrárias, coloca em             

aprovação a Deliberação CBH-MP/213/2020 que, sem manifestações, foi aprovada por unanimidade. Dando            

prosseguimento a pauta, o Sr. Presidente passa a palavra para o Sr. Emilio Prandi apresentar a Deliberação                 

CBH-MP/214/2020 de 20/07/2020 que aprova pontuação, hierarquização e indica prioridades de           

investimentos para a tomada de recursos do FEHIDRO 2020 - cobrança pelo uso dos recursos hídricos,                

destinados ao CBH-MP. Após apresentação, o Sr. Presidente, Lucas Pocay, fez suas considerações e colocou               

a deliberação em votação. Não havendo manifestações, a Deliberação foi aprovada por todos. Em seguida o                

Presidente passa a palavra novamente para o Sr. Emilio Prandi para a apresentação da última Deliberação                

CBH-MP/215/2020 de 20/07/2020 que aprova o Plano de Ações (PA) e o Programa de Investimentos (PI)                

2020-2023 do CBH-MP. Após apresentação foi colocada em votação sendo aprovada por todos. Cumprida a               

pauta, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, abre a palavra para os membros do plenário para outros assuntos e                  

suas considerações. Após considerações dos membros e considerações finais da Diretoria, e nada mais              

havendo a tratar, o Sr. Lucas Pocay, Presidente, agradeceu o apoio, participação e presença de todos,                

encerrando a reunião. 
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